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ওহে সুন্দর ! যদি ভাল না বাস তবে যাও রি ১২৪ 
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করুণ ন্ুবে ও কি গান গাও র্ ৮. ৯৯ 
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কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিক্ রা ১৩ 

কিষাণ ভাই তুমি কি ফসল ধলাবে এমন মাঠে রঃ ১১৮১৫ 
কে গে। গাহিলে পথে “এস পথে' বলিয়া *** ৮ ১৪৬ 
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কে যেন আমারে বাবে বার চায় 

কে হে তুমি সুন্দর, _অতি সুন্দব-- অতি সুন্দর 

কেন এলে তবে 

কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়। 

কেন দেখ! দিলে যদি দেখা নাহি দিবে আব 

কেন যে গাহিতে বলে, জানে না, জানে না তাবা 

কোথ। হে ভবেব কাগ্ডারি 

খাচার গান গাইব না আব খাঁচায় বলে” 

গায় পঞ্চম রাগ মুক্ত গগন, মুগ্ধ তৃবন 

চিত্ত-ছুয়ার খুলিবি কৰে ম৷ " 

জাগো, জাগো, জাগো এবে 

জাগে! বসন্ত, জাগো এবে 

ঝরিছে ঝর ঝর 

তখনি তোরে বলেছিন্তু মন 

তৰ পারে যাৰ কেমনে, হরি! 

তবু তোমাবে ডাকি বারে বাবে 

তাই ভাল, দেবি, স্বপনেই তুমি এসে 

তুমি কবে আপিবে মোব আঙ্গিনায় 

তুমি মধুব অঙ্গে, নাচগে! বঙ্গে, নৃপুরভঙ্গে হৃদয়ে 

তোমায়, ঠাকুব! বল্ব নিঠুব কোন্ মুখে 

তোমার নয়ন-পাতে ঘুচিয়া গিয়াছে নিশা 

তোমার ভাব্না ভাবলে আমাব ভাবৃনা ববে না, 

তোমাবি উদ্ভানে তোমারি যতনে উঠিল কুন্ুম ফুটিয়া 

তোর কাছে আস্ব, মাগো, শিশুর মত * 

তোর! জাগাস্ না! লো৷ পাগলারে 
থাকিস্নে বসে তোবা সুদিন 'আম্বে বলে 

দাও হে, ওহে প্রেমসিদ্ধু! দাও এ নবীন যুগলে 

৬১০৩) 

১৪০ 

১৪৮ 

৮ 



দিয়েছিলে বাহা, গিরাছে ফুরায়ে 

দেখ, মা, এবার হয়ার খুলে 

দোলে যামিনী কোলে 

নবরূপ হেরি আাজি বিশ্ব বিমোহিত 

নমো বাণি, বীণাপাণি, জগতাচত্ব-সন্মভিনি 

নিজেরে লুকাতে পারিনি বলে লাজে হইনু সার! 

নীচুর কাছে হতে নীচু শিখলি না বে মন 
হন বরষ ! নূতন বরষ 

পরাণে তোমাবে ডাকিনি, হে ভরি 

পরের শিকল ভাঙ্গিম্ পরে, নিজেব নিগড় ভাঙ্গব্রে ভাই ! ... 
পাগল! ! মনটারে তুই ঝাধ 

প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল্ লে! বধু 

প্রবল ঘন মেঘ আজি 

প্রভাতকালে তুলিব ফুল 

প্রভাতে ধারে নন্দে পাথী 

প্রভূ । মন নাহি মানে 

ফিরায়ে দিয়েছ যানে, সেই তব বিনোদন 

বধু, এমন বাদলে তূমি কোথা 

বধু! ধব, ধব মালা, পর গলে 

বধু। ক্ষণিকের দেখ! তবু তোমারে ভুলিতে পাবে না বি 

বধুয়া, নি'দ্ নাঠি আি-পাতে 
ধন দেখে মোর মনের পাখী 

বল গে! শ্বজনি, কেমনে ভূলিব তোমায় 

বল, ঝল, বল সবে, শত বীণ! বেণুরবে। 

বল সখি, মোরে বল, ব্ল 

বলে দে, ওরে নিঠুর মনের মালী ী 

বাদল যম ঝুম বোলে ঢা 

পঞাঙ্ধ | 
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বিদ্বহরণ স্ুখবিধায়ক নায়ক একছত্র বিশ্বেশ্বব 

বিফল সুখ আশে জীবন কি বাবে 

বুঝেছি, হে ছস্মবেশী, ছলনা তোমার 

ভারত-ভান্ু কোথা নুকালে 

ভালবাসা কত পাবি আর, হারে খ্যাপা 

ভূল না জীবনমণি, ভূগ ন! আমায় 

মধুকালে এল হোলি_ মধুর হোলি 

মন হরে কে পালাল গে! 

মনবে আমার ! তুই শুধু বেয়ে যা দীড় 

মম মনের বিজনে আমি মিলিব তব সনে 

মানুষ যখন চায় আমারে, তোমারে চাইনে হবি 

মিছে তুই ভাবিস্ মন 

মিনতি করি তব পায়, তুমি যাও চলি তবি বাহি 

মিলন-সভ৷ মাতাও আনন্দ-গানে 

মিনিল আজি পথিক ছু'জন জীবন পথের মাঝে 
মোদের গরব, মোদের আশ! * 

মোর আঞ্জি গাথ! হ'ল ন। মাল! 

মোর] নাচি ফুলে ফুলে ছুলে ছুলে 

মেরে কে ডাকে-আয়রে বাছা, আয়, আক 

যতই গড়ি সাধের তরী, যতই করি আশা 

বদি তোব হৃদ্-যমুন! হোল রে উছল, রে ভোল৷ 

যদি দুঃখের লাগিয়৷ গড়েছ আমার, সুখ আমি নাহি চাই...** 
যবে মানবের বিচারশালায় অবিচার পাব দান 

যাও, যাও, জানাতে এসে! না! ভালবাসা টি 

যাবনা,_যাবনা,--যাবনা ঘরে 
যাহারে দেখতে নারি, তারেই আমি চাই গে! 

রাতারাতি কর্ল কে রে ভর! বাগান ফাক! ধঃ 

পরা । 
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“রৈল কথ তোমারি, নাথ! তুমিই জয়ী ছলে রি ৩5 

লয়ে যাও প্রভু আজি জঙধি পারে চা ০ ৩৪ 

শুধু একটা কর্থা কহিলে মোরে রর ,.... ৯৪ 

ংসারে যদি নাহি পাই সাড়া ও ১, রা ০২8 

সখা, দিওন!, দিওনা মোরে এত ভালবাসা ৯৮ 

সন্ধ্যাতার জলিছে গগনে ৬৪ 

সবাই কত নৃতন কথ! কয় ১... ১৫৬ 

সবারে বাস্রে ভাল র ...:১৪৩ 

হও ধরণেতে ধীর, হও করুমেতে বার, '*, ২০ ও 

হরি ! তোমার পাব কেমনে * ৩০ 

হরি হে, তুমি আমার মকল হবে কবে ....:88 

হৃদে জাগে শুধু বিষাদ-রাগিণী *, ১০১৪৬ 

হে অজানা, আমি তোমায় জান্ব কবে '" '*ত ৩২ 

হে দীনবন্ধু, পার কর ৰ ৪৩ 

2হে পান্থ, বারেক ফিরে চাও মম মুখপাঁনে ' ১৭ 

ক্ষমিও, হে শিব! আর না কছিব র্ ১৮ 



সুচনা । 

বাউল ।* 

মিছে তুই ভাবিস্ মন ! 
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, আজীবন ! 

পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে 

নাইবা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা! গান অকারণ । 

ফুল্টী ফোটে যবে, ভাবে কি কাল্ কি হবে £ 
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ । 

মনছুখ চাঁপি মনে, হেসে নে সবার সনে, 

যখন ব্যথার ব্যখীর পাবি দেখা, জানাস্ প্রাণের বেদন । 

আজি তোর যার বিরহে, নয়নে অশ্রু বহে, * 

হয়ত তাহার পাবি দেখা গানটা হলে সমাপন । 





0ম্বত্ডা & 





জবতেম্লহ্ষ্ডি গ্ান্ছ £ 

থাহ্বাজ | 

আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে করহে তোমার তরী; 

যাতে হয় মনোমত তেমনি ক'রে লওহে গড়ি 

এ তরুতে নাই ফুল ফল, 

শিকড় গুলি বাড়ছে কেবল ; 

দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে, , 

লওহে তারে ছিন্ন করি। 

শক্ত তারে করবে বলে, 

ফেলে রেখো রৌদ্রে জলে ; 
গুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা, - 

যখন তুমি গড়বে তরী । 

বারের ধন আছে অপার 

সোনার নায়ে কোরোহে পার ; 
আমার বুকে করিও পার 

যাদের নাইকো! পারের কড়ি 

তোমার এ মাঝ গাঙে 

এ তরীটী যদি ভাঙ্গে, 

ভবে সে অতল তলে 

আমায় কুড়িয়ে নিও, হে শ্রীহরি ! 

আনেনি? 



কয়েকটি গান। 

বাউল। 

মনরে আমার! তুই শুধু বেয়ে যা দীড়। 

হালে যখন আছেন হরি, (তোর) যেমন ফাগুন, 

তেমনি আষাট। 

যখন যুৰ্বে তরী মোতের সনে-_মনরে আমার ! 
(তুই ) টানিদ্ আরও পরাণ পণে, 

যখন পালে লাগ্বে হাওয়া, 

সময় পাবিরে জিরুবার। 

মাঝির সেই গানের তানে-_মনরে আমার, মনরে আমার! 

চল্ সাথীর সনে সমান টানে, 
চাস্ না রে তুই আকাশ পানে, 

হোক্ না ফর্সা--হোক্ না আধার 

কাজ কি জেনে কোথায় যাবি,--মনরে আমার। 

কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি, 

কখন গাঙ্গে লাগৃৰে ভীটা, 

কখন ছুটে আস্বে জোয়ার । 

মনে রাখিস্ নিরবধি-_ভোলা৷ মনরে আমার, মনরে আমার ! 

বাহারি নাও, তারি নদী; 

যে ফেল্বে তোরে বাণের মুখে, 

সেই ত তরীর ক্ষর্ণধার। 



কয়েকটি গান। ৫ 

বেহাগ । 

ওহে নীরব ! এস নীরবে ; 

গোপন পরাণে মম 
গোপনে রবে 

নিশির শিশির সম, 

পশহে জীবনে মম, 

মোরে ফুটাও হে প্রিয়তম ! 

তব ঢৌরভে 

তোমারে পাইলে আমি, 

কারেও কব না স্বামী, 

রব নীরবে দ্বিবসযামী, 
তব গরবে 



তখন 

তখন 

কয়েকটি গান। 

বাউল। 

তোমার ভাবৃনা ভাবূলে আমাৰ ভাবৃনা রৰে না, 
--আর আমার ভাব্ন। রবেনা। 

সবাই যখন বলিবে ভাল, 

তোমায় দেখাব মোর মনের কালো, 

- আর আমার ভাব্না রবে না। 

যখন সবাই করবে তিরস্কার, 

বুকে ধরব চেপে তব পুরঞার, 

-আার আমার ভাব্না রবে না । 

যদি জীবন-পথে করি শত ভুল, 

আমার পায়ে লাগুক্ কীটা, সবার পায়ে ফুল, 

ততই 

_আর আমার ভাবনা! রবে না। 

হারাই যদি সব ভালবাসা, 

সকল আশা! ছেড়ে কর্ৰ তোমারই আশা, 

- আর আমার ভাব্না রবে না। 

পড়ব যতই দুঃখ বিপদে, 
মৌরে করবে নত তব শ্রীপদে, 

--আর আমার ভাবনা রবে না। 

শেষে ডাক্বে যখন “ঘাটে আয়রে, আয়” 

তোমার বোঝা করধ বোঝাই তোমারই খেয়ায়, 

মার আমার তাবুন। রৰে না। 
লারা 



কয়েকটি গান ৭' 

বেহাগ 

আমি তোমার ধরব না হাত 

নাথ ! তুমি আমায় ধর। 

যার! আমায় টানে পিছে, 

তারা আম! হতেও বড়। 

শক্ত ক'রে ধর হে নাথ! 

শক্ত ক'রে আমায় ধর। 

যদি কভু পালিয়ে আসি, 

(তারা) কেমন করে বাজায় বাঁশী, 

বাজাও তোমার মোহন বীণা, 

আরও মনোহর 

তাদের চেয়েও মধুর স্থরে 

বাজাও মনোহর । 



কষেকটি গন 

বাউল 

কোথা হে ভবেব কাণগ্াবি। 

একা আমি জ্তীবন-তরী বাইতে নারি । 

ভেবেছিন্ নাইবা এলে, (ওহে ভবনদীর মাঝি !) 

যাব চলে আপন পালে 

__-অবভেলে। 

এখন মাঝ-গাঙ্গেতে টুট্ল দি, ভাঙ্গা নাষে উঠল বারি। 
(হে কাণ্ডারি ! ভাঙ্গা ন।ঘে উঠল বারি) 

(আমি দেখি নাই হে ভাঙ্গা নাষে উঠ্ল বারি ) 

আজি এই বিপদকালে, (ওহে কাল খেযার মাঝি 1) 

এস তুমি আমার হালে, 

আমার পালে। 

তোমার টানেব তানে নৃতন গানে- আমি শুধু গ।ইব সারি 

(হে কাণগ্াবি। আমি শুধু গ।ইব সাবি) 
(তুমি নাও চলবে, আমি শুধু গইব সারি) 

( চাহি ঢেউয়েব পানে অভয় প্রাণে গাইব সারি ) 



কয়েকটি গান 

ভৈরব । 

কে হে তুমি স্ন্দর, অতি স্ন্দর_ অতি স্থন্দর " 

কভূ নবীন ভানু-ভালে 

কভু ভূষিত নীরদমালে, 
কভু বিহগ-কুজিত-কুহক-কণ্টে 

গাহিছ অতি সুন্দর ! 

কভু নিন্মল নীল প্রাতে 

কনক-কিরীট মাথে 
অভ্রভেদ্ী অচলাসনে - 

রাজিছ অতি স্রন্দর ! 

কভু পুষ্পিত নভকুপ্জে 

তব নৈশবংশী গুঞ্জে 

কভু পীত-জ্যোণন্না-বসন 

শ্যাম মূরতি অতি স্থন্দর ! 



১০ কয়েকটি গান। 

ললিত 

আহা মরি মরি ! এমন আঁখি কোথা পেলে হরি! 

গগন পটে নিত্য নূতন চিত্র আঁক চিত্তহরণ ; 

প্রভাত আসে কতই বরণ কতই ধরণ ধরি ! 

আহা মরি মরি! 

বিহগের পাঁখায় পাখায়, বিটপের শাখায় শাখায়, 

এমন শোভা নয়নলোভা রচ কেমন করি! 

আহ মরি মরি ! 

রতু পরাও অতুল ন্মেহে, বিধুআখি নিশির দেহে; 

পরাও নিতি নবীন ছাদে মেঘের নীলাম্বরী ! 
আহা! মরি মরি! 

কত কাল হতে তুমি রচেছ এ রঙ্গভূমি। 

স্ৃঠি তোমার দৃষ্টি জুড়ায় মৌহন বসন পরি! 
আহা মরি মরি! 

বলিহারি হে অপরূপ ! দেখতে নার কিছুই কুরূপ, 

তোমার দ্বারে আস্তে হরি ! তাই ত লাঞ্জে মরি। 



কয়েকটি গান ১৯ 

নায়েকী কানাড়া 

তব পারে যাৰ কেমনে, হরি ! 

দুস্তর জলধি নাহি তরী । 

আঁছি বসে একা ভবতীবে, 

ঘোর তিমির ঘন গগন আছে ঘিরে, 

বল বল কেমনে এ নিধি তরি । 

যদি আসে. হেথা তরঙ্গ আঘাতি 

তব তরী 

সে আশে ধৈরজ ধরি। 



* ১২ কয়েকটি গান 

থান্বাজ। 

বিফল স্থখ আশে জীবন কি যাবে? 

কবে আসিবে হরি! কবে বোঝাবে ? 

হয়ে আছি পথহাবা, 

তোমার পাইনে সাড়া, 

কবে আসিষে তুমি পথ দেখাবে? 

আসিয়ে তোমার ভবে 

গুধু কি কীদিতে হবে? 

কৰে আসিবে কাছে নযন মুছাবে ' 

সম্মুখে না দেখি বেলা, 

ফুরায়ে আসিছে বেলা, 

তোমার পারে ভেল! কবে ভিড়াবে ? 

যদি সংসারের ঘোরে 

আরো ঘুরাইবে মোরে, 

মিৰৃতি করি এস যবে দিন ফুরাবে। 



কয়েকটি গান 

ভৈরবী 

কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয় ! 

তুমি ষে শিব তাহা বুঝিতে দিও । , 

বলিব না “রেখো সুখে” চাহ যদি রেখো দুখে, 

তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিও । 

_-শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও । 

যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে ; 

আমার ভাবনা, প্রিয় ! তুমি 'ভাবিও । 

__শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও । 

(দেখ ) সকলে আঁনিল মালা, ভকতি-চন্দন-থালা) 

আমার যে শুন্য ডালা, তুমি ভরিও ! 

-__আর, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও । 

হা জরে 

১৩: 



১৪ কয়েকটি গান। 

বাউল। 

' আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো? 

আমি দেখতে নারি, ধর্তে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে গো। 

নয়নে নাহি ভাতি, মনে হয় চিররাতি, 

মনে হয় তুমি আমার চিরসাথী ; 

একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি 

নয়ন ভরে দেখা দে গো! 

(এই রাতকানারে ) নয়ন ভরে দেখা দে গো! 

কদায়ে কাটার ক্লেশে, কঠিন এই পথের শেষে 
না জানি নিয়ে যাবে কোন বিদেশে । 

একবার ভালবেসে, কাছে এসে 

কানে কানে বলে দে গো, 

( এ কালারে ) কানে কানে বলেদেগো! 

হয়েছিস্ যদি সাথে, দারুণ এ আঁধার রাতে, 

ক্লাস্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে হাতে । 

হস্ত আমার হলেও শিথিল, তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো! 

(তোর পায়ে পড়ি) তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো! 

খে ০ পওাছদকিনিডি 



কয়েকটি গান। ১৫ 

ভাটিক়্ালী। 

কিষাণ ভাই ! তুমি কি ফসল ফলাবে এমন মাঠে? 
কে বল কিনিবে তারে ভনবর ভরা হাটে ? 

এ জীবন জমীন বড়ই উর, 

বরষ বরষ বরষে তবু ধুলায় ধুসর, 

তাই নিরাশ হয়ে বসে আছি মনের মলিন বাটে। 

খুব গভীর করে দাও লাঙ্গলের চির, 

ঢাল তাহে যত পার নয়ন-কুপের নীর ; 

লাগে লাগুক হলের খোঁচা, চরণ রেখো" বাঁটে। 

তুমিই জান, ওহে হলধর ! 

কি দিয়ে ভরিবে আমার খালি গোলাঘর; 

শেষে ক'রে বোঝাই, ভেবে না পাই, 

নে যাৰে কোন্ ঘাটে ! 



কানযল্া্ধি £ 

কালাংডা। 

তোর কাছে আস্ব, মাগো, শিশুর মত; 
সব আবরণ ফেল্ৰ দুরে হৃদয় জুড়ে আছে বত। 

দৈন্য যে মা মনের মাঝে, ঘুছবে না তা মিথ্যা সাজে ; 

সব আভরণ কর্ব খালি, দেখবি মাগো মনের কালি, 
শৃন্য যে মোর প্রেমের থালি,_তাই চরণে কর্ব নত। 

মার্বি মাগো যতই মোরে, ডাক্ব আমি ততই তোরে 

ধর্ব যখনু জড়িয়ে হাত, দেখ্ব কেমন কর্বি আঘাত ; 

তখন মা তুই পাৰি ব্যথা, বাথা দিতে অবিরত। 

মনের হরষ মনের আশে, বল্ব সরল শিশুর ভাষে, 

স্থখের খেল্না হাতে পেয়ে, তোর কাছে মা! যাব ধেয়ে) 

তোর স্নেহাশীষ মাথায় লয়ে, ভবের খেলা খেলব যত। 



কয়েকটি গাঁন। ১৭, 

ভৈরবী । 

প্রভূ! মন নাহি মানে! 

ভাবি সদ রব চাহি তব পানে। 

মাটির খেল্না যায় যে ফাটি, জানি এ খেলা .নয়ত খাঁটি, 
তবু কুড়াই ভাঙ্গা! মাটি ভাঙ্গা প্রাণে। 

__মন নাহি মানে ! 

ভাবি আজ গেছে বসন্ত, এবার দুখ হবে অস্ত, 

তবু ডাকে পোড়া পাখী করুণ গ।নে 

_মন নাহি মানে ! 

না এলে যদি প্রভাতে, আছি আশায় আধার রাতে, 

ংসার যে আসে কাছে তোমার ভানে ! 

- মন নাহি মানে! 

এস তুমি ভবের মেলায়, এস আমার ধূলোখেলায় ; 

পাই যেন নাথ ! তোমায় কাছে সকল টানে । 
_ মন নাহি মানে | 



* ১৮. কয়েকটি গান 

জয়ন্ী। ৷ 

ক্ষমিও, হে শিব! আর না কহিব 

__প্ছুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম” । 

স্বত্তিকা বলে মোরে “ওরে মুঢ় নর ! 

“হৃদয়-আঘাতে তব কেন এত ডর ? 

“দীর্ণ মম বক্ষ বত আঘাত যত খর 

“শস্য স্থফল তত ততই শ্যাম মনোরম” । 

আকাশ বলে মোরে “আমি কীদি যবে 

“হাসে বন্থৃন্ধরা ফুল্ল বিভবে ; 

“তোমারও নয়ন বারি বিফল না হাবে 

*শুক্ক জীবনে তব ফুটিবে ফুল অনুপম” । 

১ 



কয়েকটি গান। 

কর্ণাটি। 

বিদ্বহরণ সুখবিধায়ক নায়ক একছত্র বিশ্বেশ্বর 

ধরণীধর জগপতি গুরু মহেশ । 

খদ্ধি সিদ্ধি বিধাতা, গুণীন্দ্র মহান্, 

বিপদকলুষহর কৃপানিধি বিধি 

অসীম চির অবিনাশ 

ছুখীজন পিতা পাতা বন্ধু দীনেশ ॥ 

205 চারের 



২০ কষেকটি গান। 

মিশ্র থাম্বাজ। 

এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায় ? 
, আপন রাগিণী আপন মনে গায়। 

নাচিছে 'চন্দ্রমা: সে গীত-ছন্দে, 

গ্রহ গ্রহে ঘিরি নাচে আনন্দে, 

গোপন গানে হেন কে সবে মাতায় ? 

ধার কণ্টে হেন মোহন মন্ত্র, 
ন] জানি সুন্দর সে কি শোভায় 

কোথা। সে বীণা, কোথা সে বাণী, 

কোথা সে শতদল ফোটে না জানি; 

প্রাণ মরাল চাহে ভামিতে তার পায় ! 

রাহি 



কয়েকটি গান ২১ 

পপেশ। 

গ্রভাতে যারে নন্দে পাখী, 

কেমনে বল তারে ডাকি £ 

কোন্ ভরসায় তাহারে মাগি ? 

কুস্থম লয়ে গন্ধ বরণ, 

নিতি নিতি ধারে করিছে বরণ, 

এ কণ্টক বনে কি করি চয়ন, 

কোন্ ফুলে বল সেপদঢাকি? 

নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী; 

কণ্টক দ্বিব চরণে, যবে কুসুম মুদিবে আখি । 
হেন পুজা যদি নাহি লাগে ভাল, 

কেন তুমি মোরে করিলে কাঙ্গাল £ 

বল হে হরি! আর কত কাল 
স্কদিনের লাগি রহিব জাগি ? 



২ কয়েকটি গান 

ভৈববী। 

আমার আবার যখন প্রভাত হবে, 

মেঘগুলি সব সরে যাবে, 

এম্নি করে বাঙ্গিও নাথ ! 

আমায় এমনি করে রাঙিও। 

ঘুমটা আমার পাখীর ডাকে 

নবীন ভান্দুর তরুণ রাগে 

এম্নি করে ভাঙ্গিও নাথ! এম্নি করে ভাঙ্গিও। 

অশ্রুঝরা মেঘের মালা, 

সাজায় যেমন গিরির গলা ; 

তেম্নি আমার আশার মালা 

তোমার গলায় পরিও নাথ! তোমার গলায় পরিও | 

বহুদিনের তপে সতি 

পাষাণ ভেদি পেল পতি; 

তেমনি জীবন-পাষাণ ভেঙ্গে, 

&€ আমার ) পরাণখানি মাঙ্গিও, নাথ ! পরাণখানি মাঙ্গিও। 



কয়েকটি গান। ২৩ 

সিন্ধু। 

আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায় 

বল্ছ হরি “আমায় ধর”। 

আঘাত দিয়ে কহ মোরে 

“এই ত আমার কর”। 

হাত বাড়ায়ে মলেম্ ঘুরে, 

কাছে থেকেও রইলে দূরে ; 

এত আমার আপন হয়েও 

রইলে সদা! আমার পর। 

ফুরায়ে যে এল বেলা, 

সাঙ্গ কবে কর্বে খেলা ? 

(হরি) তুমি কর তোমার লীলা, 

আমার প্রাণে লাগে ডর। 

শকতি নাই তোমায় ধরি, 

হার মেনেছি, হে শ্রীহরি ! 

দিয়ে খুলি চোখের ঠুলি 
দেখা দাও হে দুঃখহর ! 

৯০ দ সি 



২৪ কয়েকটি গাঁন 

পিলু। 

আমায় রাখতে ষদি আপন ঘরে, 

বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাই ; 

দুজন যদি হত আপন, হ'ত না! মোর আপন সবাই । 

নিত্য আমি অনিত্যরে, 

আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধঘরে, 

কেড়ে নিলে দয়া করে 

তাই হে চির ! তোমারে চাই। 

সবাই যেচে দিত যখন 

গরব করে নিইনি তখন, 

পরে আমায় কাঙ্গাল পেয়ে 

বলত সবাই “নাই গো নাই” । 

তোমার চরণ পেয়ে হরি! 

আজকে আমি হেঁসে মরি ; 

কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি, 

হায়রে, কি ধন চাহি নাই! 



কয়েকটি গান। ২৫ 

সাহানা । 

চিত্ত-ছুয়ার খুলিবি কবে মা, 

চিত্ত-কুটার বাসিনি ! 

অন্ধ ভিখারী রয়েছি দাড়ায়ে, 

ওগো নয়ন বিকাশিনি ! 

রাজ পথে পথে খুরিলাম কত, 

লভিগ্মু যত না হারাইন্ু তত, 

মিটিল না ক্ষুধা, মিলিল না৷ সুধা, 
ওগো সম্ভাপ নাশিনি ! 

আজি ফিরিলাম ঘরে দীন শ্রীহীন, 

সংসার ধুলায় শ্লান মলিন, 

বসিবি কি হেন জীবনপঙ্কে ? 

_-ওগে। পঙ্ছজবাসিনি ! 



২৬ কয়েকটি গান। 

বাউল। 

মান্সুষ যখন চায় আমারে, তোমারে চাইনে হরি। 

তাইতে বুঝি দাও না ধরা, যখন তোমায় খুঁজে মরি ? 

নওত শুধু ব্যথার ব্যথী, তুমি যে মোর চিরসাথী ; 
যখন থাকি সুখের মোহে, সেই কথা যে যাই পাঁসরি 

বিফল ধন রতন' খুঁজি, হারাই আমি ঘরের পুজি; 
তাইত আমি ঘাটে এসে, পাইনে খুঁজে পারের কড়ি। 

এবার যখন ডাকবে তারা, দিবনা দিবন। সাড়া ; 

যখন তারা টান্বে আমায়, রব তোমার চরণ ধরি। 



কষেকটি গান। ২৭ 

বেহাগ-খা্বাজ । 

ওহে জগতকারণ! একি নিয়ম তব? 

এ কি মহোৎসব, একি মিলন নব? 

গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে, 

অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে । 

হুাদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম সোহাগে, 

অখিল নিখিল ভরা এ কি আহ্বান-রব ? 

সে নিয়মে জীবগণ স্ুখছুঃখ অন্ধ; 

প্রেমপারিজাতে, প্রভূ ! এ কি মকরন্দ? 

দুইটা অন্তর তাই ছুরাস্তর হতে, 

করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে, 

*্প্রেম হইবে রী জীবনের রথে, 

তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব ৮ 



«২৮ কয়েকটি গান 

থট্। 

দাও হে, ওহে প্রেমসিন্ধু! দাও এ নবীন যুগলে 
তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু স্ুর-নর-চিত-বাঞ্িত। 

ষে প্রেমের গুধু প্রেম পরিণাম, 

তোমাতে উদয় তোমাতে বিরাম, 

বিষয়-বাসনা, ধন, জন, মান 

যে প্রেম করেন৷ লাঞ্িত। 

দুইটা হৃদয় হয়ে একাকার, 

স্বার্থের বাধ করিয়া বিদার 

বিশ্বের বুকে চলুক্ উদার 

কখনও না হয়ে কুঞ্চিত 

টেনে লও, ওহে প্রেম-পারাবার ! 

তৰ শুভ কোলে হৃদি দুজনার, 

তোমার মধুর কঠোর শাসনে, 
কখনও করো! না! বঞ্চিত 



কষেকটি গান। . ২৯ 

বেহাগ-থাম্বাজ। 

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুম্ুম ফুটিয়া। 
এ নব কলিকা হউক স্ত্ুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া 

প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন 184 
আজি মন চায় অগ্তলি লয়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া । 

যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে ন্মেহের সাগর মথিয়া; 

সে নামের সাথে তব পুত নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া। 

হাসি দিয়ে এরে কর গে! পালিত তব স্নেহ কোলে রাখিয়া। 

নয়নেতে দিও, মাগো স্েহময়ি ! প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া) 

যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া ; 

রক্ষিও নাথ ! তেমার বক্ষে সকল ছুঃখ হরিয়! । 

দেখো প্রভূ ! দেখো, চালাইও এরে তুমি নিজ হাঁতে ধরিয়া ; 

মঙ্গল-পাণীয় দিও তুমি দিও পরাণ-পাত্র ভরিয়া । 

দীর্ঘায়ু হোক্ এ কোমল শিশু সকলের প্রেমে বাড়িয়া; 
সে জীবনে, প্রভূ ! যেন কোথা নৃতু না যায় তোমারে ছাড়িয়া । 



কয়েকটি গান। 

স্ুবট-্জল্লাব। 

৩)০ 

হরি! তোমরে পাব কেমনে? 

ঘেতেছে সময়, ওহে দয়াময় । 
দয়া কর দীন জনে। 
শ 

ভুলেছিনু যবে ভবেব খেলায 

হারাইন্ু কত সুদিন হেলায়, 
বুঝি নাই, প্রভূ । চলিবে না কু 

তোমার চরণ বিনে ; 

বুঝাইলে, হরি । বুঝালে এবার, 
সবাকার হতে তুমি আপনাব ; 

তোঁমারে পাইলে সবস সংসাব, 

বিরস তোম! বিহনে । 

ভাপিত চিত এ মিনতি কৰি 
লকাউয়ে আব থাকিও না, হরি! 

দেখিলে ত তুমি তোমাবে পাঁশরি 
কাটাই দিন কেমনে । 

কাটহে আমার স্বার্থের পাশ, 
তব প্রিষ কাজে কব মোরে দাস, 
সাধ এ জীবনে তব অভিলাষ 

হরষে কিন্বা বেদনে । 



কয়েকটি গাঁন ৩১ 

বাউল। 

তোমায়, ঠাকুর ! বল্ব নিঠুর কোন্ মুখে ? 
শাসন তোমার যতই গুরু ততই টেনে লও বুকে । 

স্থখ পেলে দিই অবহেলা, 

শরণ মাগি দুখের বেলা ; 

তবু ফেলে যাও না.চলে, সদাই থাক সম্মুখে | 

প্রতিদিনের অশেষ যতন, 

ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ; 

নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাশরি 'প্রেমসিন্ধুকে ৷ 

স্বখের পিছে মরি ঘুরে, . 
তাই ত রে সখ পালায় দূরে; 

সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে । 

ভুলে যাই সবাই আমার, 

নই ত ভিন্ন আমি সবার ঃ 

দশের মুখে হাসি রেখে কীদ্ব আমি কোন্ ছুখে ? 

ভবের পথে শূন্য থালি,, 
বেড়াই ম্বুরে দীন কাঙ্গালী, 

দৈম্য আমার ঘুচবে, যবে পাব দীনবন্ধুকে। 



৩২ কয়েকটি গান। 

বাউল। 

হে অজানা, আমি তোমা জান্ব কবে ? 

জীবন-রবি আর ত নাহি পুরবে। 

যতই দেখি যতই গুনি, আমি শুধু অবাক্ মানি, 

কিছু না জানি। 

তাবা নয়ত এমন গুণী যাদের আমি জানি এ ভবে । 

জীবন হাটে কিনিতে সুখ, কিনে আনি কেবলি দুঃখ, 
বেদনা-ভরা বুক ; (তোমায় জানিনে বলে )) 

যে তোমায় পেয়েছে ডেকে, থাকে সদাই হাসি-মুখে, 

চিরম্ুখে ! 

ঘাটে যখন ডাকৃবে মাঝি, তাদের যেমন হাঁসি তেমনি রবে; 
(তোমায় জেনেছে বলে); 

ঘরে শুধু পাঁচটা প্রাণী, তবু করি টানাটানি, হানাহানি ; 
( তোমায় ঘরে পাইনি ব'লে ); 

ষে তোমার পেয়েছে খবর, তাঁর সবাই আপন, কেহ নয় পর, 

বিশ্ব তাহার ঘর। 

যে তোমায় করেছে আপন, সে আপন করেছে সবে। 



কষেকটি গান। 

ভৈববী। 

রৈল কথা তোমারি, নাথ ! তুমিই জয়ী হলে । 

ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণ তলে। 

ভবের ডালে বাঁধ্নু বাসা, ' 

ঝড় এসে এক সর্ববনাশা, 

ফেল্ল ভূমিতলে__হে নাথ । 

পক্ষ আমার গেল ভেঙে, 

বক্ষ আমার গেল রেঙ্গে, 

তুল্তে যারে বল্ছি মেঙ্গে, 

সেই চলে যায় দলে-_-হে নাথ । 

নয়ত তোমার ছুয়ার বন্ধ, 
আমারই নাথ ভ্র'চোখ অন্ধ, 

মিছে তোমায় বলি মন্দ, 
আজ কে দিল বলে ?_ হে নাথ । 

তাইত তোমায় দেখতে নারি, 

দাও হে দেখ! হে কাণ্ারী। 

দর্প আমার, দর্পহারী, 

ফেলে এলাম জলে-_হে নাথ । * 



৩৪ কয়েকটি গান । 

সিন্ধু। 

লয়ে যাও প্রভু আজি জীবন জলধি পারে, 
যেথা বিরাজেন তিনি লইয়! গিয়াছ যারে। 

নয়নে ন। দেখি বেলা, 

শুধু তরঙ্গেরি খেলা, 

জীর্ণ মানস ভেলা, 

তুমি পার কর তারে । 

' তাহারে হারায়ে মোরা, 

দিশাহারা শাস্তিহারা ; 

দেখ, নয়নে বহিছে ধারা, 

তুমি বিনা কে নিবারে ? 



কয়েকটি গান । ৩৫ 

বেহাগ ৷ 

মিলিল আজি পথিক দু'জন জীবন পথের মাঝে ; 
দেখাও সুপথ, হে পথের পতি! দেখাও দিবসে সাঝে। 

যেথায় অজানা মিলে শত পথ, 

চারিদিকে যাত্রী করে যাতায়াত, 

চালাও ষে পথে তোমার তীরথ, 

তোমার মন্দির রাজে। 

পথপাশে যবে মেলে স্থুখ মেলা, 

সখী হোক খেলি হরষের খেলা ; 

সে খেলায় যেন নাহি করে হেলা, 
বিরস জীবন কাজে । 

যদি কভু রাতে নিভে যায় বাতি, 

দেখাইও নাথ ! তব মুখ ভাতি, 

বন্ধুর পথে, হে জগবন্ধু, 

থেকো সদা কাছে কাছে। 

দু নআপততেরোকেজজেন ডি 



কয়েকটি গান। 

রামপ্রসাদী মালসী, 

আর দে দে বল্ব না তোরে; 

য1 দিলি তুই, কাঙ্গাল রাণি ! তাইত আবার নিলি হরে । 

নে মা আমার ধন পদ মান 
জীবন ডাল! শুন্য ক'রে; 

আমি শুন্য ডাল! দিব তব পায়, 

যদি পুজার মাল! না দিস্ মোরে। 

দিস্ যদি মা ছুঃখ বিপদ, 

তুলে দে মা মাথার পরে; 

যখন বোঝা হবে ভারি, 

তুই নাবাবি আপন করে। 

তোর নেবার মত নই মা আমি, 

তবু কেন এ দীনের দ্বারে? 

তুই মা আমার পরশমণি, 

আদরে নে পরশ করে। 



কয়েকটি গান। ৩৭ 

.বেহাগ খাম্বাজ। 

তখনি তোরে বলেছিন্ু মন, 

যাস্নে রে তুই এ বিপথে, মান্লিনি তখন 

কাটার ভয়ে ছাড়লি স্থপথ, 
স্থগম ভেবে ধরলি বিপথ, 

ছ'জনায় তোর পথের সম্পদ 

করিল হরণ। 

সাথের সাথী ভাব্লি যারা, 
কোথায় এখন রইল তারা ? 

এবে বিজন বনে পথহারা 

সজল নয়ন। 

দুঃখের বোঝা লয়ে শিরে, 

চল্রে, ভোল], চল্রে ফিরে, 

ভরসা তোর এ তিমিরে 

হরির চরণ । 



৩৮ কয়েকটি গান। 

সিন্ধু কাফি। 

বুঝেছি, হে চল্মবেশী, লনা তোমার, 

আর না ডরিব আমি ভুলিব না আর। 

দরশনে কুদ্র তুমি, অন্তরেতে শিব; 

দ্ঃখবেশী স্্খ তুমি, বিপদে বিভব; 

অনলে পরখি লহ জীবন সবার; 

দহিয়া রাঙ্গ।ও তারে, কর না অঙ্গার 

কুটিরে নিবাস তব, ওহে মহারাজ! 
প্রাসাদে ধর হে তুমি দ্রিদ্রেব সাজ; 

মৃত্যুর বিভূতি অঙ্গে, কণ্টে মৃত্যুহার ; 

ৃত্যুপ্তয়, জীবনেব তুমি মূলাধর । 

নিজেরে লুকাও তুমি কত আবরণে 

পাইনি ধরিতে তোমায় শত আহরণে 3, 

দস্থ্যবেশে এলে গৃহে ভাঙ্গিয়া দুয়ার, 
এবার পড়িলে ধরা, হে বন্ধু আমার ! 



কয়েকটি গান। ৩৯ 

কীর্তন 

মার কত কাল থাকৃব বসে দুয়ার খুলে, 

_-বধু আমার ' 

তোমার বিশ্বকাজে জামারে কি রইলে ভুলে? 

_-বধু আমাক! 

বাহিরের উঞ্ণবায়ে মাল। যে ষায় শুকায়ে, 

নয়নের জল, বুঝি তাও, বধু মোব যায় ফুরায়ে )" 

শুধু ডোরখানি ভায় কোন্ পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে ? 
_বধু আমার। 

হৃদয়ের শক শুনে. চমকি* ভাবি মনে, 

এঁ বুঝি এল বধু ধীরে মৃত্তুল চরণে : 

পরাণে লাগৃলে ব্যথা ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে; 

_বঁধু আমার ! 

বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল, 

কত যে মনের আশ! মন মাঝে রহিল; 

কি লয়ে থাকব বল, তুমি যদি রইলে ভুলে? 

_রবধ আমার! 



8৪ কষেকটি গান। 

কীর্তন । 

যদি দুঃখের লাগিয়া গড়েছ আমায়, সুখ আমি নাহি চাই ; 

শুধু আধ।রের মাঝে তব হাঁতখানি খুঁজিয়া যেন গে! পাই । 

যদি নয়নে জল না পার মুছাতে ; 

যদি পরাণের ব্যথা না পার ঘুচাতে, 

, তবে, আছ্ছ কাছে আছ, হে মোর দবদী, 

কহিও আমারে তাই । 

যদি হৃদয়ের প্রেম নাহি চাহে কেহ, 

পাই অবহেলা, নাহি পাই স্সেহ, 

তবে দিয়াচিলে যাহা, হে মোর বিধাতা, 

ফিরিয়া লহ গো তাই! 

যদি না পারি পুরাতে মনেব বাসন, 

যায হে বিফলে সকল সাধনা, 

যেন এ দীন জীবনে, হে দীনের নিধি, 

তোমাবে নাহি হারাই । 



কয়েকটি গান। ৪১ 

ভৈরে।। 

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া, 
তুমি ত আমার রহিবে। 

বহিবারে যদি নাহি পারি এ ভার, 

তুমি ত, বন্ধু, বহিবে। . 

কলুষ আমার, দীনতা আমার, 

তোমারে আঘাত করে শতবার; 

আর কেহ যদি না পারে সহিতে, 

তুমি ত, বন্ধু, সহিবে। 

যাক ছিড়ে যাক মোর ফুলমালা, 
থাক পড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা । 

হবে না বিফল মোর ফুলতোলা, 

তুমি ত চরণে লইবে। 

দু্খেরে আমি ডরিব না আর, 

কণ্টক হোক কষ্টের হার; 

জানি তুমি মোরে করিবে অমল, 
যতই , অনলে' দহিবে। 



৪২ কয়েকটি গান।' 

কীর্তন । 

যবে মানবের বিচারশাল্ অবিচাব পাব দান) 

যখন লুকানো নিন্দা আমারে আধাবে হানিবে বাণ ং 
সহিব নীরবে, কতিব তখন, 

“তমি জান, নাথ, তুমি জীন !” 

ভবের সায় ঘশের মুকুট দেয় যদি তারা শিরে, 

পারি যেন দিতে সরল বিনয়ে তাদের চরণে ফিরে; 

বলি যেন বে, “ভীনতা আমার 

তুমি জান, নাথ, তুমি জান !” 

লক্গে্ম দিকে বদি আসে মেঘ বিপদের পাখা খুলে ; 

যদি ভবপারে সবে ডাকে মোরে, “লাগাও তরণী কুলে, 

চলিব আঁধারে, বলিব তখন-_ 
“তমি জান, নাথ, তুমি জান রঃ 

ফুরায় যে সুখ, ফুরায় যে দুঃখ, না ফুরায় শুধু আশা; 

ভাঙ্গে যতবার গড়ি ততবার ধুলায় ধূলির বাসা; 
কেন এ যতন? কোথা সে রতন? 

। “তুমি জান, নাথ, তুমি জান 1” 

কুপন 



কয়েকটি গান । ৪৩ 

ভৈরবী । 

হে দীনবন্ধু, পার কর। 

পার কর তরী, পার কর, পার কর। 

বিশাল সিশ্ধু দুস্তর-_পার কর। 

ভাঙ্গা এ ভেলা, আমি একেলা, 

দুরে গরজে জলধর 3 
হে ভয়হারী, ভয় হর্। 

মোহ কুয়াশায়, দিক নাহি ভায় 

হে ভবমাঝি, হাল ধর। 

জীবন তরী কলুষে ভরি 

শূন্য করি তব ঠীই কর, 

হে দীনত্রাতা, দীনে তর। 

ভর যাফেবেরাতেনিহফত 



৪৪ কয়েকটি গান। 

কানা$। 

হরি হে, ১৪২৪ সকল হবে কবে? 

'আমার মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হয়ে রবে কবে? 

আমার সকল স্ত্বখে, সকল দুঃখে, 

তোমার চরণ ধর্ব বুকে ; 

কণট আমার সকল কথায় 

তোমার কথাই ক'বে। 

কিন্ব যাহা ভবের হাটে ; 

আন্ব তোমার চরণ বাটে; 

তোমার কাছে, হে মহাজন, 

সবই বীধা রবে--কবে ? 

স্বার্থ প্রাচীর করে খাড়া, 

গড়ব যবে আপন কারা, 

ব্জ হয়ে তুমি তারে 

ভাঙ্গবে ভীষণ রবে। 

পায়ে খন ঠেল্বে সবাই, 

তোমার পায়ে পাইব ঠাই ; 

জগতের সকল আপন হতে 

আপন হবে--কবে? 

শেষে, ফির্ব যখন সন্ধ্যাবেলা, সাঙ্গ করে'ভবের খেলা, 

জননী হয়ে আমায় কোল বাডায়ে ল'বে। 



কয়েকটি গান। ৪৮ 

কীর্তন |! 

পরাণে তোমারে ডাকিনি, হে হরি, 

ডেকেছি শুধুই গানে ; 

তাইত তোমারে পাইনি জীবনে; 

ফিরেছি শুন্যপ্রাণে । 

তুমি চাহ প্রাণ, নাহি চাহ ভাষা ; 

চাহ দীনবেশ, নাহি চাহ ভূষা ; 

গাহিনি সে গান তুমি গুন যাহা, আর কেহ নাহি শোনে । 

তুমি সবাকার হতে আপনার, 

সে কথা বুঝিতে বাকী নাহি আর; 

তবু শত ঠাই শতবার ধাই, চাহিনা চরণ পানে। 

শিখাও আমারে গাহিতে সে সুরে, 

যা শুনি থাকিতে পারিবে না দুরে; 
আসিবে হৃদয়ে তব বীনা লয়ে, মাতা'বে নৃতন তানে। 



«৪৬ কয়েকটি গান। 

সিদ্ধু কাফি। 

তবু তোমারে ডাকি বাবে বাবে ; 

কত যে পেতেছি ব্যথা তব ব্যবহারে ! 

জানি না কেন যে দাও, কীদায়ে ফিরাষে নাও, 

তুমি ত ভোলন বিধি নয়ন আসাবে । 

বল হে কবে জানিব, শ্রশ্মানেতে তুমি শিব; 

তোমাবে স্থখে ববিব তুঃখেব মাঝবে। 

বুঝেছি স্রথ যে মায়া,  বুঝাঁও ছুখও যে চায়া, 

তুমি যে বষেচ সখ ছুঃখের ওপারে । 

মনে হয় তব কাছে সব হারাধন আছে, 

তাই ত এসেছি হে নাথ তোমার দুয়ারে। 
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পৃববী 

দিয়েছিলে যাহা, গিয়াছে ফুরায়ে 

তিখারীর বেশ তাই ; 

ফুরায় না যাহা এবার সে ধন 

তোমাব চরণে চাই। 

স্থখ আমারে দেয় না অভয়, 

ছুঃখ আমারে কবে পরাজয়; 

যত দেখি তত বাড়িছে বিম্ময়, 

যাহা পাই ত৷ হারাই 

ভবের» মেলায় কতই খেল্না 

কিনিলাম, তবু সাধ ত গেল না) 
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি; 

কে দিবে তরীতে ঠাই! 

দাও হে বিশ্বাস, দাও হে ভকতি, 

বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি ; 

সম্পদে বিপর্দে তব শিব পদে 

স্থান যেন সদা পাই। 





ও ক্রি ॥ 





মিশ্রপাহাড়ী। 

প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল্ লো বধু! 

ঘোমটাখানি থোল্। 

আছি আজ পরাণ মেলি, দেখব বলি 

তোর নয়ন স্নিটোল লো বধু! 

নয়ন স্থনিটোল। 

কত আর নীরব রবি, 

কবে তুই ফিরে চাবি, 

মোরে বরি ল'বি বধু। 

কবে জীবন বাসর-বাটে 

বাজবে শঙ্খ (ঢাল লো. বধু ! 

বাজবে শঙ্খ ঢোল? 

আজি নিখিল কুপ্রুবনে, 

মিল্ব পরম বধুর সনে, 

বড় সাধ মনে বধু। 

এ মোহন রাতে, আমার সাথে 

বিশ্ব দোলায় দোল্ লো বধু! 

'বিশখবদোলায় দোল্! 

যাইত 



৫২ কয়েকটি গান। 

গজল । 

কে গে। তুমি, বিরহিনি, আমারে সম্তাষিলে ? 

এ পোড়া পরাণ তরে এত ভালবাসিলে ? 

ঝডূ হরিত বসনে সাজি', 

কুম্থুমে ভরিয়া সাজি, 

মধুমাসে মধুহাসে মম পানে হাসিলে ! 

কে আমারে সম্তাষিলে ? 

শীরদে নিশীথে যবে 

বিরহে রহি নীরবে, 

গীত কায়ে মৃদু পায়ে মম পাশে আসিলে! 

'কে আমারে সম্তাষিলে ? 

কভু বাদলে ঢাকি বয়ান 

করিলে গভীর মান, 

দামিনীর গুরুভাষে আখি-নীরে ভাসিলে ! 

কে আমারে সম্ভাষিলে? 

আমি শ্টাম, তুমি, রাধা, 

তাই বধু এত বাধা; 

তুমিও হায় উদ্রাসিনী, মোরেও উদাসিলে ! 
কে আমারে সম্ভাষিলে ? . 



কয়েকটি গান । 

আসোয়ারী 

আমার ঘুম ভাঙ্গান চাদ! 

আমার মন ভাঙ্গান চাদ! 

তুমি যাও গে সরে। 

বাতায়নে আমার পানে 

চেওনা অমন করে । 

বিধু, তুমি বধুর রূপে, 

এলে ঘরে চুপে চুপে, 

নয়নে করলে পরশ কিরণ-করে। 

কয়ো না পুরাণ কথা, 
দিয়ো না পুরাণ ব্যথা, 

এনো না পুরান প্রদীপ আঁধার ঘরে। 

জানি, ওগো! সর্ববনাশী, 

জানি তব মোহন হাসি, 

জানি তব ভালবাসা ছু”দিন তরে। 

১০ 

৫৩ 



৫৪ কয়েকটি গান। 

পিলু। 

বন দেখে মোর মনের পাখী 

ডাকলো গো আজ ডাকলো গো! 

অনেকদিনের ঘুম ভেঙ্গে সে 

জাগলো গো আজ জাগলো গো! 

হাত বাড়ায়ে অযুত শাখায়, 

ডাকে বন, “আয়, আয়, আয়” 

ভাঙ্গি মোর সোনার খাঁচা 

ভাগুলো গো সে ভাগলে৷ গো! 

যেন আজ বিদেশ ছেড়ে, 

ঘরেতে এল ফিরে; 

আপন দেশের শীতল হাওয়া 

লাগলে! গো গায় লাগলে! গো! 

সবুজের সহজ টানে, 

মানা আর নাহি মানে; 

অমুতের ফল বুঝি আজ 

পাকলে গো আজ পাক্লো গে। ! 



কয়েকটি গান। ৫৫ 

পিলু ও খাস্বাজ-_মিশ্র। 

বাদল ঝুম্ ঝুম বেলে, 

নাজানি কি বলে! 

বুঝিতে পারি না কথা, 

তবু নয়ন উছলে ! 

কাহার ন্লপুরধবনি 

শুনাইছে আগমনী ?, 

বিরহী পরাণ তারে যাচে ; 

আশামযুরগুলি পুছ মেলি নাচে; 
রাখিব পরাণখানি তার চরণতলে। 



৬ কয়েকটি গান। 

সাওয়ন 

ঝরিছে ঝর ঝর, 
গরজে গর গর, 

স্বনিছে সর সর, 
শ্রাবণ মা,। 

তটিনী তর তর, 

সরসী ভর ভর, 
ধরণী থর থর, 

সিকত গা । 

বিরহী_-“ধর ধর, 
মানিনী-_-“সর সর”। 
চাহিছে খর খর, 

স্থলোচনা। 

বালিক দলে দলে, 
চলিছে গলে গলে, 

বিটগী তলে তলে, 
ঝোলে ঝুলা 

কৃষক হলে হলে। 

বল।ক1! জলে জলে, 

নাঁচিছে টলে টলে, 
শিখীর পা। 

পরাণ পলে পলে, 
পড়িছে চুল ঢলে, 
উঠিছে কলে ব'লে, 

তুমি কোথা ? 



কয়েকটি গান । ৫৭ 

বেহাগ । 

আজি এ নিশি, সখী, সহিতে নারি, 

কেবলই পড়িছে মনে যমুনা বারি। 

এমনি সোনার তরী ভেসেছিল নভোপরি, 

নাহিক শ্যামের তরী, নাহি বাঁশরী। 

ছিল গো সেদিন, সখী, হেন যামিনী ! 

আছে ফুল নাহি মধু, আছে আশা নাহি বধু, 
আছে নিশা, নাহি শুধু অভিসারী। 

মিলন-মধুর নিশি আসিবে না আর; 

আজি এ টাদিনী ধরা, বিরহ বেদন-ভরা, 

আকাশের গ্রহতারা শ্যামভিখারী। 

পরাররারাররারাররারারারজারারত শী 



৫৮ কয়েকটি গান। 

নটমল্লাব। 

মোরা নাচি ফুলে ফুলে ছুলে ছলে; 

মোর! নাচি স্রধুনী কুলে কুলে | 

কখনো চলি বেগে, কভু মৃভুচরণে ; 

কখনো ছুটি মোর! ফুল ফল হরণে / 
কোথা হতে এসেছি, কবেষে টি নু ভ 

তা গেছি ভূলে। | 

খেলি লুকোচুরি কভু বনে; 
মাতি নিধিসনে কভু পর 

ভাসি আকাশে নীরদ সনে 

শত পাল তুলে। 

রে রি ঘুমে, থাকে ঘুমে ধরণী 

, নদী, নিধি, নভে মে' ৰ , নিধি, নভে মেঘ তরণী; 

পুনঃ জাগে হরষে, চা 

নয়ন খুলে। ্ 

কদিন 



কষেকটি- গান। , ৫৯ 

মিশ্র খান্বাজ ৷ 

জাগো বসন্ত, জাগো এবে 

মোদের প্রমোদ কাননে । 

ভুমি জাগিলে জাগিবে ফুল, 

বহিবে মলয় ম্বছু মৃদুল, 

গাহিবে 'বিপিনে বিহগকুল, 
মোহন মধুর ভাবণে। 

পরাও সবারে মোহন বাস ; 

জাগাও হৃদয়ে নবীন আশ 

হাস্থক ধরণী মধুর হাস, 

তবৰ শুভ আগামনে । 



রি কয়েকটি গান 

পুববী। 

সন্ধ্যাতারা জলিছে গগনে, 

আয় আয় চাদিয়া ! 

আন গো, স্বজনি, মধুর রজনী, 

সোণার তরণী বাহিয়া। 

তাপিত আমি তণ্তড তপনে 

স্বপ্তি সঙ্গীত গেয়ে যা গোপনে 3 

কনক শ্রাবণে এ মরু জীবনে 

ঢেলে দে স্বপন অমিয়া 

আকাশ ভাসায়ে মধুর গানে, 

পাখীরা উড়ে যায় ত্বদূর বনে; 

আমার আশাগুলি উড়িছে দিশাড়ুলি, 

গোধুলি এল, আয নামিয়!। 



কয়েকটি গান। ৬১ 

ভৈরবী। 

প্রভাতকালে তুলিব ফুল, 
খু'ঁজিব ফুল্ল তরুর মুল। 

তুলি বেলী, যুখি চামেলি, 
সৌরভে হবে মন আকুল ; 
তুলিব জবা ববণ অতুল । 



৬২ কয়েকটি গান। 

নটমল্লার | 

যাবন।,_-য।বনা_যাবনা ঘরে, 

বাহির করেছে পাগল মোরে ! 

বনের বিজনে মৃদুল বায়, 

দুলে ছুলে ফুল বলে আমায়, 

“ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয় 
পুলক ভরে" | 

আকাশের দ্ু'তীরে ছু'বেলা 

আলে! কালে৷ করে হোলি খেলা ; 

আমারে পরাণে লেগেছে রং 

কালোর পরে । 

নীল সরে হেম-তরী-পরে 

হাসে নব বিধু লাজভরে, 

“এস বধু” বলে ডাকে মোরে 

মোহন স্তরে ! 



কয়েকটি গান |. ৬৩ 

বাউল'। 

দোলে যামিনী কোলে, 
দোলেরে সোনার শিশু, মোহন দোলে ! 
ফুটেছে কনক হাসি শিশুর মুখ-কমলে ! 

মেঘের আচল টানি, 

বারে বারে মুখখানি 

সোহাগে ঢাকিছে যত, ততই হাসি উথলে ! 

বালিকা! তারকাগুলি, 

আসিয়াছে কুতৃহলী, 
দেখিতে নিশির কোলে নিশি ছুলালে। 

এসেছে ধরণী সখি, 

রজনীর স্থখে স্তুখী, 

বুকখানি আলো করি আদরে লইছে কোলে 





ত্ততেন্পি & 





মিশ্র। 

উঠ গো, ভারত-লক্ষিন! উঠ আদিজগত-জন-পুজ্যা 

ছুঃখ দৈহ্য সব নাশি, কর দুরিত ভারত-লজ্জা । 
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সভ্ভা 

পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে ! 

(সকলে ) জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, 

সাস্ত্বনবাস দেহ তুলে চক্ষে; 

কাদিছে তব চরণতলে 

ত্রিংশতি কোটা নরনারা গে! । 

(অথবা) 

(অথবা! ), জননি, দেহ তব পদে তক্তি ২ 
দেহ নব আশা. দেহ নব শক্তি ; 

এক সুত্রে কর বন্ধন আজ, 
ভ্রিংশতি কোটী দেশ বাসী জনে । 



৬৮ কয়েকটি গান 

কাগ্ডারী নাহিক কমলা ! ঢুঃখলাঞ্থিত ভারতবর্ষে, 

শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী; কাল-দাগর-কল্পন-দর্শে, 

তোমীর অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে, 

পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষে । 

(সকলে) জননি' 

ভারত শ্মশীন কর পুর্ণ পুনঃ কোকিল-কুজিত-কুপ্তে, 

দ্বেষহিংস! করি চূর্ণ, কর পুরিত প্রেম-অলি-গুষ্জে, 

দুরিত করি পাপপুণ্রে, তপহতুঙে, 

পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে। 

(সকলে) জননি-***** 



কয়েকটী গান। ৭৫ 

কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে .? 

সবাকার মান হোক তব মান, অপমান পর লাজে। 

(সে দিন কবে বা হবে! ) 

জাতিকুল-অভিম।ন, দ্বেষ-নিন্দা-ভেদভ্ভান, ভারতে আনিল মরণ ! 

(ভাই হে); 
কবে হবে এ স্থমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারি সাধন? 

( হেন সাধন আর নাই হে!) 

এ হেন সাধনে, জীবনে মরণে, পুজিব হে প্রেমসিন্ধু ! 
মোরা পুজিব তোমায়__ সেবার কুস্থম কুড়াইয়া; 

-_-নিজের পুজা ঘুচাইয়া ; 

--পরের ছুঃখ ঘুচাইয়৷ ; 

--ভারতের আশা পুরাইয়া। 

তৰ পদে ঠাই, যেন সবে পাই, দয়া কর, দীনবন্ধু ! 

ওহে দীনবন্ধু, তুমি দীনজনের লও প্রণতি ; নমে৷ দীনবন্ধু ! 



৭৬ কয়েকটি গান । 

রামপ্রসাদী মালসী। 

দেখ, মা, এবার দুয়ার খুলে; 

গলে গলে এনু, মা, তোর হিন্দু মুসলমান ছু” ছেলে। 

এসেছি, মা, শপথ করে, 

ঘরের বিবাদ মিটুবে ঘরে, 

যাব না আর পরের কাছে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে । 

অনুগ্রহে নাই মুকতি, 

মিলন বিনা নাই শকতি, 
এ কথ! বুঝেছি দৌহে-_থাক্ব না আর স্বার্থে ভুলে । 

থাকৃবে না আর রেষারেষি, 

কাহার অল্প, কাহার বেশী ) 

দু'ভাইয়ের যা আছে জম! সঁপিব তোর চরণ-তলে। 

দুজনেই বুঝেছি এবার, 

তোর মত কেউ.নেই আপনার ; 

তোরই কোলে জম্ম মোদের, মুদ্ব আঁখি-তোরই কোলে। 



কয়েকটি গার্ন। 8৭ 

থান্বাজ। 

কঠিন শাসনে কর মা শাসিত, 

আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী । 

ছিলে, মা, অতুল বিভবশালিনী, 
মোদের লাগিয়ে হলে কাঙ্গালিনী ; 

দীন বেশ তব হেরিয়া, জননি, 

নয়নে নাহি অনুতাপ-বারি। 

স্বার্থ মোহে মোরা স্তদাই হতঙ্ঞান, 

আপন দোষে মোর! হারাই নিজ মান ; 

ভাঃয়েরে ঘ্বণা করি করিয়া অপমান, 
পরের কাছে মোর! কৃপাভিখারী। 

আপন ধনপদ যশের আশায় 

মিথ্যা গ্রীতিপুজা জানাই তোমায়) 
প্রাণের অঞ্জলি দিতে নারি পায়; 

যে পদ ধৌত করে জাহুবী-বারি। 



৭৮ কয়েকটি গান 

তৈবো। 

জাগো), জাগো, জাগো এবে; 

হের পুরব-প্রান্তে ভানু-রেখা, 

হে ভারতবাসী! 

মঙগল-মঙ্তীত শোন বিহগকণ্টে; 

পুষ্পে নব সৌবভ, গগনে নব হাসি! 

দুব অতীত শোন ডাকে, ' বস জাগো, 

মোদের সম্মান গৌবব রাখো” ; 
ভবিষাতে শোন ডাকে কর্মমভেরী, 

“ন্ুপ্তি পরিহর, মুক্তি-অভিলাষী” | 

দক্ষিণে বামে দেখ জাগে কত জাতি, 
নবীন উৎসাহে) নয়নে নব ভাতি; 

জাগো, জাগ।ও সবে নব দেশপ্রেমে ) 

শঙ্কা! করোনা হেরি বিপদ-দুঃখরাশি 



কষেকটি গান। ৭৯) 

বাউল। 

মোদের গরব, মোদের অ।শ।, 

আ' মরি বাঙ্গালা ভাষা ! 

তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাস৷ ! 

কি যাছু বাঙ্গল! গানে! গান গেয়ে দীড় মাঝি টানে! 

(এমন কোথা আর আছে গো!) 

গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা। 

এ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আন্ল দেশে ভক্তিধারা 
(মরি হায়, হায় রে!) 

আছে কৈ এমন ভাষা এমন ছুঃখ-শ্রাস্তিনাশা । 

বিদ্যাপতি, চণ্ডি, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ; 

( আরও কত মধুপ গো!) 

এ ফুলেরই মধুর রসে বাধল সুখে মধুর বাস! ! 

বাজিয়ে রুরু তোমার বীণে, আন্ল মালা জগৎ জিনে! 

(গরব কোথায় রাখি গো!) 

তোমার চরণ-তীর্ঘে আজি জগত করে যাওয়া-আসা। 

এ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্মু মায়ে “মা, মা বলে; 
এ তা।ধাতেই ঘল্ব “রি সাঙ্গ হলে কীদা-হাসা ! 



কয়েকটি গান। 

ভৈববী-একতালা! ৷ 

খাঁচার গান গাইব না আর খাচায় বসে; 

ক আমার রবে না আর পরের বশে। 

সোনার শিকল দে রে খুলি; 

দুয়ার খানি দে রেতৃলি; " 

বুকেব জ্বালা যাৰ ভুলি, 
মেঘ-পরশে, শীতল মেঘ্বের পরশে 

গাকৃবে নীচে ধরার ধূলি 

ভুল্ব পরের বচনগুলি; 
বল্ব আবার আপন বুলি, 

মন হরষে, অপন মনের হরষে। 



কয়েকটি গান। ৮১. 

মিশর--ভজনের সুর। 

ভারত-ভানু কোথা লুকালে ? 

পুনঃ উ্দিবে কবে পুরব ভালে? 

হারে বিধাতা! সে দেব-কান্তি 

কালের গর্ভে কেন ডুবালে ? 

আছে অযোধ্যা-কোথা সে রাঘব! 
আছে কুরুক্ষেত্র কোথা সে পাগুব! 

আছে নৈরঞ্রনা__কোথা সে যুক্তি ! 
আছে নবদ্বীপ--.কোথা সে ভক্তি! 

আছে তপোবন__কোথা সে তপোধন ! 
কোথা সে কাল! কালিন্দী-কুলে ! 

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে; 

নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে ; 

কোথা সে বীরেন্দ্র স্থর দানবারি ; 

কোথা সে বিদূধী তাপসী নারী; 
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা, 

বীর্ধ্য বিড়ম্বিত খল কোলাহলে। 

নানক, গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি, 
নাহিক স।ম্য, ভেদে আত্মঘাতী ; 

ধর্ম্দের বেশে বিহরে অবন্মী! 
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্মী? 
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব 

পুজিতু কালের গ্রভাতকালে ? 



৮২ কয়েকটি গান 

মিশ্র দেশ। 

নৃতন বরষ ! নূতন বরষ ! 

তব অঞ্চলে ওকি ঢাকা ? 

মিলে নাই যাহা, হারিয়েছে যাহা, 

তাই কি গোপনে রাখা ? 

দীনের লাগিয়া এনেছ কি দান ? 

ধনীর লাগিয়৷ এনেছ কি প্রাণ ? 

অলসের লাগি এনেছ কি শ্রম ! 

স্থপ্তের লাগি জাগা ? 

আশায় বসিয়া আছেন জননী, 

তার লাগি তুমি কি এনেছ, ধনী ? 

খুচাবে কি তাঁর অতীতের পানে 
সঞ্জল চাহিয়। থাক]? 

আসিবে কি হেথ! প্রেমের শ।সন, 

তুচ্ছের লাগি উচ্চ আসন ? 

শিখাবে কি দ্বেষ, গর্বৰ পাসরি 
ভাই” বলে ভাইয়ে ডাকা ? 



বাল্য & 





কয়েকটি গান ৮৭ 

মিশ্র খান্বাজ। 

কার্গাল বলিয়া! করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহি গো । 

শুধু তোমারই দুয়ারে অন্ধের মত অন্তর পাতি রহি গো। 

শুধু তব ধন করি আশ, 

আমি পরিয়াছি দীন-বাস টু 

শুধু তোমারই লাগিয়া গাহিয়। গান মন্ম্ের কথা কহি গো। 

মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য 

দেখ, সকলি করেছি শুন্য ; 
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে, ভাই রিক্ত হৃদয় বহি গো। 



কয়েকটি গান | 

মেঘ। 

বধু, এমন বাদলে তুমি কোথ| ? 

আজ পড়িছে মনে মম কত কথ ! 

গিয়াছে রবি শশী গগন ছড়ি; 

বরষে বরষা! বিরহ-বারি ; 

আজিকে মন চায়, জানাতে তোমায় 

হৃদয়ে হাদয়ে শত ব্যথা । 

দমকে দামিনী বিকট হাসে; 

গরজে ঘন ঘম, মরি যে ত্রাসে; 

এমন দিনে, হায়, ভয় নিবারি 

কাহার বাছ পরে রাখি মাথা? 



কয়েকটি গান। ৮৯ 

থান্বাজ। 

আজি স্বরগ্ধ-আবাস তুমি এস ছাড়ি! 

আজি বরষে বরষ! বিরহ-বারি ! 

আজি ফুলে নাহিক মধু-গন্ধ, 

মলয়ে নাহিক মুছু-মন্দ, 

জীবনে নাহিক গীত-ছন্দ, 

(তান্ম।রে ছাড়ি ! 

মোর এ ভালবাসা পাবে না নন্দনে, 

উঠেনি এত স্তুধা সাগর-মন্থনে ; 
না! জানি, নিশি যাপ কতই ক্রন্দনে 

আমাবে ছাড়ি। 

সেথায় নাহিক আত্মবলিদান, 

মিছে কলহ, মিছে অভিমান. 

বিরহ-বেদন, বিরহ-অবসান, 

_“সেথ। রবে কেমন করি? 



আমার 

ছিলি 

আজি 

আজি 

মম 

কয়েকটি গান। 

মিশ্র খাম্বাজ। 

মনের ভগন ছুয়ারে সহস! তুমি কে গো, তুমি কে? 

নন্দন-আভা-বেিত তনু, উজল নিজ আলোকে ! . 

তুমি কে গো, তুমি কে? 

একি প্রেমপ্রতিম অঙ্গ ! 

একি যৌবনরূপ রঙ্গ ! 
একি মন্দাকিনী-মন্দ-সলিল-ভঙ্গ ! 

একি সহসা মম জীবন-বন পুম্পিত, 

তোমার নয়ন-পলকে ! 

তুমি কে গো, তুমি কে? 

অশ্রুনদনুলীন হৃদয় দুঃখ-তামস গগনে, 

প্রণ মম ইন্দ্রধনু তোম।র নয়ন-কিরণে, 

প্রাণ মম মত্ত মধুপ, লুষ্ঠিত তব চরণে, 

জীবন, মরণ, ধরম, সরম, 

সকলি লীন পুলকে ! 

তুমি কে গো, তুমি কে? 

তুমি বিশ্ব করেছ স্থন্দর, মনের নিভৃত কন্দরে ; 

মম ক্ষুদ্র তরণী চঞ্চল ক্ষুদ্র জীবন-বন্দরে ; 

তুমি সহস৷ উদ্দিত ভাক্ষর নীল নিশীথ অন্বরে ; 

রম জীবন-গহন-চয়ন-কুন্থম 

শোভিত তব জলকে! 

তুমি কে গো, তাম কে? 



কয়েকটি গান। ৃ ১১১ 

নটমল্লার | 

আমার মনের মন্দিরে এস গো, নবীন বালিকা ! 

তব প্রথম প্রেম-প্রভাতে দেহ প্রথম প্রণয়-মালিকা ৷ 

এস, প্রথম প্রেমে লজ্জিতা ! 

এস, নবীন সরমে সজ্জিত ! 

এস, নবীন হরষে সভ্জিতা ! 

এস, নবীন চন্দ্র ভালিকা ! 

তব প্রথম প্রেমের আধ-আধ ভাষ, 

প্রথম প্রেমের বাধ-বাধ আশ, 

ক্ষণিক সাহস, ক্ষণিক ত্রাস, 
আমারে কর সমর্পণ । 

তব প্রথম প্রেম-স্থপনে, 

তুমি আমারে দেখ গো! গোপনে ; 
তুমি আমারে তুষিতে পর গো যতনে 

অলকে যুখী-শেফালিক! ৷ 



৯২ কয়েকটি গান। 

সাওয়ল। 

ওগো, আমার নবীন সাথী ! ছিলে তুমি কোন্ বিমানে ? 

আমার, সকল হিয়া মুগ্জীরিষ্ঠে তোমার এঁ করুণ গানে! 

জগতের গহন বনে, 

ছিন্ু আমি সঙ্গোপনে ; 

না জানি কি লয়ে মনে, 

এলে উড়ে আমার পানে! 

লয়ে তব মোহন বরণ, 

আমান শক ডলে রাখলে চরণ) 

আগ আমার জীবন মরণ 

কোথা আছে কে বাজানে! 

ঝরে গেছে সকল আশা, 

ফোটে না আর ভালবাসা, 
আজ তুমি ৰাধূলে বাসা 

আমার প্রাণে, কোন্ পরাণে ! 



কয়েকটি গান । 

বাঝোয়া | 

মোর আজি গাঁথা হ'ল না মালা, 
পরের তোলা ফুলে ভবা ডালা 

তুলিব ফুল যত 
আপন মনোমত, 
যদিও কাটা শত 

দিবে জ্বালা । 

যদিও খুঁজিলে 

চামেলি নাহি মিলে, 

সাজাব বন-ফুলে 

তার গল৷ 

একেলা তরুছায় 

গাথিতে সে মালায় 

*“ যদিও বেল! যায়_-. 

থাক্ বেলা! 



৯৪ কম্মেকটি গান । 

বেহাগ খাস্বাজ। 

শুধু একটী কথা কহিলে মোরে ; 

না জানি, কহিলে তুমি কি মনে করে 

মনে করি, সেই ভাষ। 

কখনে। উপজে আশা' 

কখনো নয়নে জল 

প্ররণ শিহরে। 

রচি তাহে কত তান, 

কত গাথা, কত গান 

কতবার সপি প্রাণ 

তোমার করে। 



আমায় 

কয়েকটি গান ৯৫. 

মিশ্র খাস্কাজ। 

ক্ষমা করিও যদি তোমারে জাগায়ে থাকি ;, 
ছু'দিন গাহিয়া গান চলিয়া যাইবে পাখি। 

তেমার নিকুপ্জ-শাখা, 
বসন্ত পবন-মাখা ; 

প্রণের কোকিলে, বল, কেমনে ভুল।য়ে রাখি ? 

নিঠুর সংসার-বনে, 
শুফ্ধ তৃণ আহরণে 

কাটি যাবে দিবা, তাই কাতরে তোমায় ডাকি। 

আমার করুণ গানে, 

যদি দুঃখ স্মৃতি আনে, 

ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া! ফেলিও আঁখি। 



৯৬ কয়েকটি গাঁন 

সিন্ধুকাফি 

মিনতি করি তব পায়, তুমি যাও চলি তরী বাহি 

আমার কুলে, 
এসোন ভুলে, 

বেঁধোনা হেথা তব তরী ; 

তুমি ত বেল! হলে 
যাবে বন্ধন খুলে; 

তবে কেন আসিছ গান গাহি? 

তৰ তরণী-তরঙ্গ 

করে কত রঙ; 

রাখিতে নারি হৃদি ঢাকি; 

তুমি ত নিবে না মোরে 
তোমার তরী পরে ; 

তবে কেন মুখপানে চাহি ? 



কয়েকটি গান। ৪৭ 

মিশ্র দেশ। 

ফিরায়ে দিয়েছে যাবে, সেই তব বিনোদন ! 

বিরহে খুঁজিছ যারে,__সে স্বপন, সে স্বপন ! 

যাহার সৌরভে মাতি ফিরিতেছ বনে বনে, 
যার লাগি শত কাটা বিধেছে তব চরণে; 

নব প্রেম বিকশিত সে ফুল তোমারই মন 

যার লাগি প্রাণপণে সাজায়েছ আপনায় ; 

যাব লাগি মাল! গাথা, চিনিলে না তারে হায় ! 

শভখারীর লাগি তুমি রচিয়াছ সিংহাসন ! 



৯৮ কয়েকটি গান। 

মিশ্র দেশ। 

সখা, দিওনা, দিওনা মোরে এত ভালবাসা ) 

জগতে তা হলে মোর রবে না কিছুরই আশা । 

তুমি দিলে সারা মন, 
কি করিব আরাধন ? 

আসিয়ে তোমার দ্বারে পাব কি শুধু নিরাশা ? 

প্রতিদিন ফুল তুলে 
যাইব তোমার কুলে; 

সে দিনের মত শুধু মিটায়ো প্রেম-পিয়াসা । 

লয়ে কোটী কোটা কাণ, 

যাব শুনিবারে গান ; 

সরমে কহিও মোরে একটি মরম ভাষা । 

আমার জীবন-নদা, 

এত প্রেম পায় যদি, 

ভাঙ্গিয়! ভালিয়। যাবে মেরি স্বপনের বাসা । 



কয়েকটি গান । ৯৯১ 

কাফি । 

করুণ স্থুরে ও কি গান গাও ? 

বিষাদিনি ওগো, তুমি মিছে তারে চাও 

তুমি যারে চাও মনে, 

সে ত নাহি এ ভুবনে; 

প্রেমের ভূষণে তারে মিছে সাজাও । 
আশার ছলনে তুমি কেন হুঃখ পাও, 

বিষাদিনি, কেন ছুঃখ পাও ? 

এসেছ যাহার কাছে, 
সে ত ভিখারী নিজে ; 

ওগো ভিখারিণি, তুমি ঘরে ফিরে যাও ; 
আপন বসনে তব নয়ন মুছাঁও ; 

ভিখারিণি, নয়ন মুছাও । 



১৩৬ কয়েকটি গাঁন 

ভৈরবী | 

ওহে হৃদি-মন্দির-বাসি! আজি লও গে বিদায়, 

যদি দীর্ঘ-সহবাসে, 

চঞ্চল হৃদি-পাশে 

মম প্রেম-কুগ্জ-সঞ্চিত ফুল-ডালা ম্লান হয়ে যাঁয়; 

-_ আজি লও গো! বিদায়। 

তোমার নয়নে তিলেকও যদি হই পুরাতন ; 

ূ আহা, এমন নুধা-সিন্ধু, 

যদি কমে যায় এক বিন্দু, 

__ তোমার আনন-ইন্দ্ু নিতি দরশে, নিতি পরশে ; 

_ আজি লও গে! বিদায় । 

আমি তিক্ত বিরহ করিব পান আকুল মিলন-তিয়াষে ; 

যদি স্থখ-পীযুষ করি পান, 

হয় স্থখ-পিপাসা অবসান ; 

যদি দেবতারে করি অপমান মনোমন্দিরে, 

__ আজি লও গো বিদায় । 



কয়েকটি ১০১ 

বেহাগ। 

আমি অলকে পরিতে পড়ে গেল মালা 

তার পায়, ওগো, তার পায়। 

আমি খেলিতে খেলিতে ভূলে গেনু খেল! ; 

একি দায়, ওগো, একি দায়! 

আমি পুকুর ভাবিয়! দেছিনু সীতার ; 
বুঝি নাই, ওগো, বুঝি নাই ; 

শেষে দেখি এ যে অকুল-পাথার 
যত যাই, ওগো, যত যাই । 

আমি যত করি দান, ততবার বলে, ৃ 
“আরো চাই, ওগো, আরো চাই,” 

শেষে আমার কুটীরে আমার লাগিয়া 

নাহি ঠাই, ওগো, নাহি ঠীই । 



১০২ কয়েকটি গান। 

পিলু ও খান্বাজ__মিশ্র 

বধু! ধর, ধর মাল, পর গলে, 

'ফিরে দিও না বন-কুস্তম বলে ! 

কাটার ঘায়ে রাজ হাতে, 

ফুল তুলেছি আধারে ছুঃখ-রাতে ; 

তাহে গেঁথেছি বিজনে আখি-জলে 

প্রেমের কুলে ছিনু একা, 

আজি তোমারে একেল। পেনু দেখা ; 

ঘর ভূলিনু তব বেণুর বোলে 

যদি না মাল।.শোভে গলে, 

তারে দিও ঠাই তব পদতলে ; 

তোমায় ধরিব হুদয়-শতদলে 



কয়েকটি গান । ১০৩ 

সাবঙ্গ। 

কেন এলে মোর ঘরে আাগে নাহি বলিয়া । 

এসেছ কি হেবা তুমি পথ তব ভূলিয়া ? 

তোমার লাগিয়া আজ, 

পরিনি মিলন-সাজ ; 

বিরহ-শয়নে ছিন্ুু আঁখি ছলছলিয়া ; 

কে জানিত ছিল মোর দোরখানি খুলিয়া ! 

ধরিব তোমার কর, 

দাড়াও, পথিকবর ! 

গেঁথেনি কুম্থম-মালা তুলি প্রেম কলিয়! ; 
না হইতে মালা গীথ। যেওনাক চলিয়া! ! 

*$ 



, ১০৪ কয়েকটি গান। 

গুজরাটী খাস্বাজ। 

ভুমি মধুর অঙ্গে, নাচগে। রে, নুপুরভঙ্গে হৃদয়ে, 

নিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি ! 

প্রেম-অধীরা, 

ক-মদিরা, 

পরাণ-পাত্রে এ মধুরাত্রে ঢাল গো! 

নয়নে, চরণে, বসনে, ভূষণে গাহ গো, 

মোহন রাগ-রাগিনী! 

ওগো, নব-অনুরাগিনি ! 

মম শোণিত শ্রোতে বহিবে গান, 

লহরে লহরে উঠিবে তান; 

শিহরি উঠিবে অবশ প্রাণ; 
-রিণি রিণি রিণি রিণিনি ! 

গুনি তব পদ গুপ্ন, জগত-শ্রাবন রপ্তীন, 

আপন হরষে, 

আপন পরশে, 

তব চরণ-মন্ত্র পরাণ-যস্ত্রে বাজিবে ; 

স্ুখ-স্মৃতিগুলি আমারে ঘিরিয়! নাচিবে, 

রিশিকি রিণিকি রিণি রিণি। 
ওগো, পরাণ-বিলাসিনি। 



কয়েকটি গাঁন। "১৯৪৫ 

টোড়ি। 

আমি বসে আছি তব দ্বারে ; 

কত যে ডাকি বারে বারে ! 

দেখ, বিরহী বিহগ করুণ গাইল, 

কুম্তুমে সাজি অরুণ আইল ; 

_-ছুয়ার খোল, লহ আমারে ! 

এসেছি হেথা অনেক ঘুরে, 

যাইতে হবে অনেক দুরে ; 

পথের অতিথি চাহে তোমারে ! 

এসেছি হেথা! তোমার তরে, 

চরণে বেদনা, কুসুম করে ; 

এ বন-মালা দিব কাহারে ? 



৯০৬ কযেকাঁট গান। 

লম্মী। 

কে গো.গাহিলে পথে এস পথে বালয়' 

দুয়ার খুলিনু যবে কেন গেলে চলিয়া ? 

বিজন বরষা রাত, 

এ ফি ছলনা, নাথ ! 

আধারে মিলালে তুমি বারেক উজলিয়া ! 

ঝড়ের বাতাসে আর 

রুধিতে পারি না দ্বার; 

পথে ঝড়, ঘরে ভর, হাতে প্রেম-ফুলহার ! 

শ্রবণে মিলাল গান, 

হৃদয়ে রহিল তান ; 

তোমার লাগিয়া আখি উঠিছে উথলিয়। ! 



কয়েকটি গান । ১০৭. 

সিন্ধু কাফি । 

হে পাহ্ছু, বারেক ফিরে চাও মম মুখপানে |, 

-_মনে হয়, চলিয়।ছ আমারই সন্ধানে | 

আমিও যে বসে আছি সে পথিক লাগি, 

যারে লয়ে হব আমি সরব-তেয়া্ী ; 
হে তৃষ্ণ, হে শ্রান্ত, তুমি কেন গেলে চলে ? 

দেখনি কি ভর! কুম্ত মম তরুতলে ? 

হেন অন্যমন। তুমি কাহার ধেয়ানে ? 

তোমার দু'হাতে মম হাতখানি তোল, 

দেখ ত হৃদয়ে তব দেয় কি না দোল! 

মম স্ুধাপাত্র খানি উঠাও অধরে, 

দেখ ত প্রেমের ক্ষুধা হরে কি না হরে; 

তারপর যেয়ো চলে যদি মন মানে। 



কয়েকটি গান। 

মিশ্র কাওয়ালী ৷ 

মন ভরে কে পালাল গো? 

--তারে ধর! 

যখন আছিল্ু ঘুমে, 

নীরবে নয়ন চুমে, 

পরাইয়া গেল সে গোপনে 

আপন কণ্টমাল গো! ! 
তারে ধর! 

না জানি কেমন ভোলা 

দেখেনি দুয়ার খোলা, 

মিঁধ কাটি পশি গৃহে 

মোর নয়ন বাধিল গো ! 

বুঝি এসেছিল, হায়, 

মোর নয়ন-ঢুলাল গো ! 

_-তারে ধর ! 



কয়েকটি গান ১৬:১১ 

কীর্তন । 

মম মনের বিজনে আমি মিলিব তব সনে ; 

জাগরণে ঘদি পথ নাহি পাও ( তুমি ) আসিও স্বপনে ! 

আমি যাব না, তব কুঞ্জ-কুটীরে যাব না) 
আমি চাব না, তব সাধের মালাটী চাব না; 
আমি কব না, তোমারে মনের কথাটী কব না, 

মনোব্যথা রবে মনে । 

এ ছুঃখ পাথারে স্থখের ভেলায় ভাসিও ; 

এ ভবের মেলায় প্রমোদ-খেলায় ভাসিও ; 

কণ্টক যদি চরণে লাগে, আসিও, 
আমি তুলিব সবতনে। 



১১% কয়েকটি গান 

বেহাগ । 

এস হে, এস হে ভারতভূষণ, মে।দের প্রবাস-ভবনে ; 
আমরা বাঙ্গালী মিলিয়াছি আজ পুজিতে বঙ্গ-রতনে। 

লহ আমাদের হরষ-ভার ; 
পর আমাদের প্রীতির হার; 

হৃাদয়র থালা! ভরিয়া! এনেছি 

ভক্তি-পুষ্প-চন্দনে । 

তোমার গৌরব, তোমার মান, 
তোমার স্থৃকৃতি, তোমার জ্ঞান, 

তোমার বিনয়, প্রেম মহান্ 

ঘোষিছে ভারত বন্দনে। 

ঈশপদে করি মিনতি আজ, 

কর, কর তুমি দেশের কাজ; 

দেশের দৈগ্, দেশের লাজ 
ৃ ঘুচাও দীর্ঘজীবনে 



১৫ 

কষেকটি গান ১১১ 

ভৈরবী 

ওগো, সুখ নাহি চাই ; 
তোমার পরাণ পাশে দিও মোরে ঠাই। 

তুমি যদি থাক সুখে 

আমারে রাখিও সুখে; 

তুমি যদি পাও দুঃখ 

যেন দ্ুখ পাই । 

নাহি বুঝি কানা-হাসি, 
দারিদ্রয-সম্পদরাশি ; 

তোম। ছাড়া সুখ হুঃখ 

সকলই বালাই । 



১৯২ কয়েকটি গান। 

ভৈববী। 

খল সখী, মোবে বল, বল, 
কেন গো নযন চল-উল ? 

এমন প্রাতে ধবি দু'হাতে, 

চেয়েছে কি কেহ ঢল-ঢল ? 

কাহারো বাঁশী মোহন-ভাষী, 

ডেকেছে কি “বধু চল, চল”? 

তোমাব মালে পরিয়ে গলে 

চলে গেছে কি হাসায় খল-খল ? 

ভাঙ্গিব বাঁশী, সণ্ব-নাশী : 

চল ফিবে, ঘবে চল, চন ॥ 



কয়েকটি গান। ১১৩ 

ক।লাংড়া । 

বধু, ক্ষাণকের দেখা তবু তোমারে ভুলিতে পারে না আখি; 

বহুদিন হতে যেন জানা শোনা, দেখা শুধু ছিল বাকি। 

আমি খুঁজিয়াছি সব ধরা, 

তবু তোমার পাইনি সাড়া ; 

হায়, অন্তরে মোর আছিলে লুকায়ে 

নয়নেরে দিয়ে ফাকি ! 

ষত আধ-গাথা যুই-বেলি, 

সরমে দিয়েছি ফেলি, 

সে ফুল তোমার মালায় মালায় 

কে রয়েছে টাকি ! 



১১৪ কয়েকটি গান। 

থান্বাজ। 

বল গে! স্বজনি, কেমনে ভুলিব তোমায় £ 
যতন যাতনা বাড়ায় । 

যদিও যাতনা সহি, 

নয়ন ফিরায়ে লহি, 

প্রাণ তবু পড়ে থাকে পায়। 

ন। জানি কি আছে মধু 

তোমার পরাণে বধু, 

প্রাণ সদ তোমা পানে হায়! 



কয়েকটি গান ১১. 

বেহাগ-খান্ধাজ । 

আমি তাই ছাড়িতে সদা ভয় পাই ; 

তুমি থাকিলে কাছে লোক-লাজ নাই ! 

যখন তোমারে দেখি, 

আপনারে ভুলে থাকি ; 

নয়ন মুদিলে পাছে তোমারে হারাই । 

তুমি যবে যাও ছাড়ি, 

আপনারি ভয়ে মরি, 

তোম। বিনা এ জগতে সকলি বালাই । 



১১৬ কয়েকটি গান। 

দেশ ( ধন-বটাব সব )। 

ভুল না জীবনমণি, ভুল না আমায়; 

'আমি ধুলিকণ। হয়ে রব তৰ পাঁয়। 

নিঠুর প্রাণে মোরে দিও ন| বিদায়। 

এনেছি অধর ভরি শত শত চুম্বন; 
এনেছি হৃদয় ভর শত শত কম্পন; 

রচেছি তোমার লাগি শত শত বন্ধন ; 
আমি তন্ধ তোমার ভৃষায়। 

স্বখ-প্রভাতে মোরে করিও না সাথী ; 
রাখিও সাথে শুধু দুঃখের রাতি । 

জীবন শশীর তুমি তপন-ভাতি; 

আমি সুন্দর তোমার বিভায়। 



কয়েকটি গান ১১৭. 

কেন দেখ! দিলে যদি দেখা নাহি দিবে আব ? 

কেন গে জাগালে প্রেম পরাণ আমাব ? 

পশিয়া এ অন্তরের অন্তঃগুরে 

কেন গো ডাকিলে মোরে মোহন সুরে ? 

চলিয়া যাইবে যদি ফেলিয়া দুরে, 
কেন গে! ভাঙ্গিলে তব সবম আম।ব 

তোমার দেশের আমি নাহি জানি পথ; 

কোথা গেলে, হায় মম পুরে মনোরথ ; 

পরাইয়া ফুলদল আমাব কেশে, 

চাহিয়া আমার প্রাণে মধুর হেসে, 

করিয়া বিদেশিনী আপন দেশে ; 

কেমনে হইব পার এ বিরহ অপার ? 



১১৮ কয়েকটি গান। 

যাও, যাও, জানাতে এসো না ভালবাসা; 
চাহি না বরষ পরে বারেক আসা । 

প্রভাতে মালভী-যুখী-করবী, 

অলিকুল-গুপ্রনে গরবী 7 

আম! হতে সুন্দরী, স্থুরতি, 

যাও তাঁর সনে কর খেলা-হাসা ; 

যাও, যাও, জানাতে এসে না ভালবাসা । 

নিশীথে কলঙ্কিনী আকাশে, 

আম! হতে উজ্জ্বল বিকাশে; 

যাও তুমি সে রূপমী সকাশে 

মিটাও তোমার বূপ-আশা ; 

যাও, যও, জানাতে এসে না ভালবাসা 

কোকিলের মত ক নাহি। 

যে মোহন সুরে আমি তোমারে চাহি ; 

আমি কি পারি ভুষিতে তোমারে গাহি, 

নিতি নিতি নব নব ভাষা ! 

যাও, যাঁও, জানাতে এসো না ভালবাসা । 



কয়েকটি গান। ডি 

কীর্তনের সুর । 

আমি কি দেখিব তোমায় হে! 
তোমার সকলই স্ন্দর হে-_-অতি সুন্দর ! 

তব চরণ সুন্দর, বরণ স্ন্দর, স্থন্দর তব নয়ন; 

তুমি দীড়ায়ে সুন্দর, বসিয়া সুন্দর, সুন্দর তব শয়ন ; 

তব গমন স্থন্দর, থমক সুন্দর, সুন্দর তব আলস; 

তব গরব সুন্দর, অঙ্ক সুন্দর, স্ন্দর হাসি-বিকাশ ; 

তব রচন সুন্দর, বচন স্থন্দর, সুন্দর তব গীতি; 

তব মরম স্থন্দর, সরম সুন্দর, সুন্দর তব ভীতি ! 

আমি কত দেখিব তে।মায় হে! 

তুমি সকল সময়ে মধুর__অতি মধুর ! 
তুমি দিবসে মধুর, নিশীথে মধুব, মধুর তুমি স্বপনে ; 

তুমি স্বজনে মধুর, বিজনে মধুর, মধুর তুমি গোপনে ; 

তুমি বিপদে মধুর, বিষাদে মধুর, মধুর যবে ভরসা ; 

তুমি শরতে মধুর, হরষে মধুর, মধুর যবে বরষা ; 

তুমি সোহাগে মধুর, কলহে মধুর, মধুর যবে অভিমান ; 

তুমি মিলনে মধুর, বিরহে মধুর, মধুর যবে ভাঙ্গাপ্রীণ ! 

তুমি মধুর ৫হ যবে আমায় ভালবাস, মধুর যবে বাস অন্যে ; 

তুমি মধুর 'ঘবে বস কনক আসনে, আমার কাটে দিন দৌন্যে! 

সপ সপ 
শট 



১২৬ কযষেকটি গান। 

সিচ্ধু। 

তোমার নয়ন-পাতে ঘুচিয়া গিয়াছে নিশ ; 

জীবন বিজনে তাই আজি পাইয়াছি দিশা । 

তেমার অন্তর মাঝে, 

ন। জানি কি মধু আছে; 

চারিদিকে মরুভূমি, . তবুও নাহিক তৃষা 

মখিয়। আশার জল, 

উঠেছে যে হলাহল, 

আজি সেই তিক্ত বিষ মধুর পীষযুষে মিশা. 



কয়েকটি গান। ১২১ 

কীর্তনের সুব। 

তই ভাল, দেবি, স্বপনেই তুমি এসো; 

বি না বসিবে ক্ীঘ-জাদনে, পরাণ-জাননে বল । 

জটিল, পঙ্ছিল জগতের পথে, 

কেমনে আসিবে নন্দন-রথে? 

স্বরগ হইতে স্বপনের পথে অলখিতে তুমি এসো 

যে ছুদিন তুমি ছিলে দেহপুরে, 

নিকটে থেকেও ছিল বনুদুরে ; 

আজি ছু'জনার কত ব্যবধান তবু দূর নাহি লেশ। 

মরতের গেহ, মরতের স্মেহ, 

চঞ্চল অতি, অতি পরিমেয় ; 

যে ভালবাস! বাসে নাই কেহ, সেই তালব/সা বেসো। 

ভবের বন্ধনে পড়িলে না বাঁধা, 
তাই না জানিলে বৃথা হাসা-কীদা ; 

স্বপননাসিনি, ওগো! সৃহাঁসিরি, এ হাসি তুমি হেসো 



১২২ কয়েকটি গাঁন 

গজল । 

রান্তারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাকা? 
রাঙ্গা পায়ের চিহ্ন ধু আঙ্গিনাতে আঁকী ! 

তেল! ফুলের খালি বেটায় ছৌঁয়াব গন্ধ মাখা ! 

ভেবেছিলাম ভোরে উঠে ভর্ব ফুল-ডালা, 

কারও পায়ে দিব অধ্য, কারও গলায় মালা ; 

কোথা হতে এল রে চোর সকল চোরের আলা! 

ছে'ড়া পাপড়ি ধরে ধরে গেল।ম বহুদূবে, 

পথের মাঝে পথ হারিঘে ঘবে এলাম ঘুর; 

কে জানে রে সে অজানা কোন্ অজান! পুরে £ 

দেখেছ কি সে চোরারে, শুধাই সবারে ;-- 

কেউ বা বলে খোঁজ তারে বনের মাঝারে; 

কেউ বা বলে পাবে তারে নদীর ওপারে! 

চাইত যদি দো'রে এসে আমার কুস্থমণ্ডলি, 

উজার করে দিতাম তারে আপন হাতে তুলি! 

পারত কি চলে যেতে, আমায় যেতে ভুলি ? 



কয়েকটি গান ১২৩ 

ভৈরবী । 

নিজেরে লুকাতে পারিনি বলে লাজে হ্ইনু সারা; 

মোর প্রাণের রুদ্ধ গুপ্ত প্রেমের কেমনে পাইলে সাড়া ? 

যখন কথাটি কহিতে, শুনেও শুনিনি কানে; 
যখন গানটি গাহিতে, চাহিনি তোমার পানে; 
নয়নে আসিলে জল হাসিতাম নানা ভানে ; 

শত যতনের অধতনে পড়িন্ু কি শেষে ধরা? 

দেখিতাম যবে স্বপনে, সত্য কি তুমি আসিতে ? 

আমার নীরব নিশীথে সত্য কি তুমি ভাসিতে? 

আমার প্রভাত-কুস্থমে সত্য কি তুমি হাসিতে 
ছিলে কি সতত লুকায়ে নয়নে হুইয়ে নয়ন-তার৷ ? 

চাহি নাই তব দান, দিলেও: দিয়েছি ফিরায়ে ; 

তুমি ফেলিয়া যাইতে যাহা, গোপনে লয়েছি কুড়ায়ে ; 
তব মুন্তি করিনি পুজা, স্মতিই রয়েছি জড়ায়ে__ 

কেমনে জানিলে তুমি যে আমার সকল জগত-জোড়া ? 



8 

কয়েকটি গান। 

সিন্ধু কাফি 

ওহে*স্ুন্দর ! যদি ভাল না বাস তবে যাও, 

যদি কভু দুঃখ পাও, তবে আসিও। 

তোমারি নয়ন তরে রহিল অঞ্চল মম, আসিও ! 

পুষ্পে তোমারে করিব আত্ত্রাণ, তারকা-কিরণে হেরিব, 

বসম্ত-বাতীসে করিব পরশ, ভ্রমর-গুঞ্জনে শুনিৰ ; 

আঁমি তোম। দিয়ে করি জগত রচনা, তোমাতেই সদ। রহিব। 

তুমি আমারই প্রেমে হইবে অসীম, 

যেথা যেতে চাও যাইও; 

বদি কভু দুঃখ পাও, তবে আসিও, 

ওহে সুন্দর, আসিও ! 



উম্ল শ্লাা 

ছস্স শত ॥ 





জৈবব । 

(গ্রীন্ম) 

আদি-রাগ ভৈরব নিদাঘ উ্বাগমে, 

বিমল মনে গাহ, জগবাসি। 

গগন-ভালে চন্দন, গহনে পিক-বন্দন, 

পুষ্পে নব পৌরভ, মধুপ-পিয়াসী ! 

বিশ্ব হেন কালে ডাকে বিশ্ববাথে ; 

তাহার মহিম| গাহ প্রভাতে ; 

ভাপিত চিত্ত হবে শাস্ত তিরপিত, 

মুক্ত ভবে ভব নিগড়, মুক্তি-অভিলাষি ! 

১৭ 



১৯২৮ কয়েকটি গান 

মেঘ। 

(বর্ষা) 

প্রবল ঘন মেঘ আজি 

নাল ঘন ব্যোম পরে) 

আধার ঘন ঘোৰ 

ভানু-চন্দ্র ছায়ি” হে। 

বরষিছে মুষলধার, 

নাহি বিরাম আর ; 

বিশ্বশক্তি রাখ এ 

বিপদে বাঁচা হে। 

ত্রস্ত ধরণী পরে 

সকলি হে শঙ্কা করে, 

পশু-পক্ষী, জল-স্থল, 

নদী-নদ, বায়; 

সকলি বিস্মিত, হায়, 

ঘন ঘোর বরষায় ; 

জগপতি, চরণে রাখ 

শান্তি বিছাযি হে 



কয়েকটি গান । ৯২৯. 

পঞ্চম । 

(শরৎ ) 

গায় পঞ্চম রাগ মুক্ত গগণ, মুগ্ধ ভুবন, 

সবে শারদ সঙ্গীত গানে ; 

প্রভাত নিরমল, পুষ্পিত প্ররিমল, 

নিশীথিনী উজল নয়নে চাহে! 



; ১৩০ কয়েকটি গান 

নটনাবায়ণ ৷ 

(হেমন্ত) 

উজ্জ্বল সমর-বেশে এস, নটনারায়ণ! 

হেরি তোমার মুরতি, বিপদ-ছুঃখ-বারণ। 

এস সমর-সাজে, এ ভূবন মাঝে, 

শকতি দেহ দেহে. অন্তরে অভয় আন। 

হেম-কাস্তি ধরি এস হেমন্তের কালে, 

বাজুক ডমরু-ভেরী উদ্দাম তালে; 

ত্রঙ্গ-বাহন পরে খর তৃণ ভরি শরে, 

ভূবদ-বিজয়ী, এস, এস দাশবশভ্রাসন ! 



কয়েকটি গান ৯৩১ 

শ্রী । 

( শীত) 

আইল শীতখতু হেমন্তের পরে, 
শীতল ধরণী এবে চাহে দিবাকরে। 

কুন্দ-শেফালিকা ফুলে 
নীহারবিন্দু উচ্ছলে রর 

কুস্থমকানন-মুূলে, 

শ্ীরাগ বিহার করে ঃ 

রাগিণী নবরঙ্জিনী, 

শ্রীরাগ-অনুসঙ্গিনী, 
নাচিছে লাস-ভঙ্গিনী, 

গাহিছে মোহন স্বরে । 



১৩২ কয়েকটি গান 

বসম্ত। 

( বসন্ত ) 

নররূপ হেরি আজি বিশ্ব বিমোহিত, 

তরু নব পত্র ফুলে পুস্পে বিশোভিত-। 

কুহরিছে পিককুল, মুকুলে নীপ আকুল, 
নন্দিত জীবকুল হরষেতে ব্যাকুল । 

স্থরভিঅনিলে আজ মৃদবল পরশ, 

হের বসন্ত পীতবসন-পরিহিত । 



শ্বিল্িম্ 





বেহাগ । 

আপন কাজে অচল হলে 

চল্বে না রে চল্বে না। 
অলস স্ততি-গানে তার আসন 

টল্বে না রে টল্বে না। 

হল্ বদি তোর না হয় সচল, 

বিফল হবে জলদ জল) 

উর ভূমে সোনার ফসল, 

ফল্বে না রে ফল্বে না। 

সবাই আগে যায় রে চলে; 

বসে আছিস তুই কি বলে? 

নোউর বেঁধে শআোতের জলে, 

তরী তোর চল্বে নারে চল্বেনা। 

তীরের বাধন দে রে খুলি, 

চলে যা তই পালটি তুলি; 
দিক যদি তুই না যাস্ ভুলি, 

তরী তোর তল্বে না রে তল্বে না। 

১৮ 



১৩৬ কয়েকটি গান। 

বাউল। 

নীচুর কাছে হতে নীচু শিখলি না রে মন ! 

সখী জন্মের করিস্ পুজা, ছুঃখীর অযতন! (মুঢ় মন!) 

লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণ-ধুলি ? 

নয় রে সোনায়, বনের কাঠে হয় রে চন্দন ! (ঘুঢ় মন!) 

প্রেমধন মায়ের মতন, ছুঃখী স্বতেই অধিক যতন) 

এই ধনেতে ধনী যে জন সেই ত মহাজন ! ( মুঢ় মন!) 

বুথ তোর কৃচ্ছ সাধন ; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন। 

মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ! (মুঢ় মন!) 

মতামতের ক মত্ত, আছিস ভূলে সরল সত্য ; 

--সকল ঘয়ে" সকল নরে আছেন নারায়ণ! (মুঢ় মন!) 



কষেকটি গান । ১৩৭ 

ইমন কল্যাণ । 

নমো! বাণি, বীণাপাণি, জগত-চিত্ত-সম্মেহিনি ! , 

নমে। বাদ-সঙ্গীত-মাতঃ, ভারতি, ভবতারিণি! 

সৌরলোক গীত-চালিত, ছ্যলোক-ভুলোক গীত-মুখরিত ; 

ষড়খতু বড়রাগরঞ্জিত- বন্দে চরণে বন্দিনী। 

স্থগুস্্রতি পুনঃ জীবিত, শাস্ত-তৃপ্ত তাপিত চিত, 

স্বখীজন সদানন্দিত--তব সঙ্গীত-ছন্দে । 

প্রেমমুখর মুরলী-রন্ধ,, সমরে ভমরু মরণমন্দ্র, 

গীত আদি-বেদ-মন্ত্র--তব সঙ্গীত-ছন্দে ; 
নমো ঈশ্বরনন্দিনি ! 



.১৩৮ কয়েকটি গান 

মিশ্র কানাড়া । 

এ আধারে কেন আসে, কেন হাসে, কেন মিশে যায় বিজলী ? 

জনমের স্তুখ, জনমের ছুঃখ---মরুমায়া কি গো সকলি ? 

হেখ! যত চাই তত পাই না; 

যত পাই তত চাহি না; 

যত জানি তত জানি না; 

অন্ধ নয়ন,--তবু দেখিবার আকুল পিয়াসা কেবলই । 

যাহারে বলি মোরা ভালবাসা, 

_-আপন পুজা, নিজ স্থখের আশা । 

প্রাণের শোণিতে পালন করি, হায়, 

দুদিনে আশাগুলি কোথা যে উড়ে যায়, 

নীরব সাগরে, নীরব শৈলশিরে 

প্রাণ-পাখী কাদে,_“কোথায় গেলি ?” 



কয়েকটি গান । ১৩৯ 

মিশ্র থাশ্বাজ। 

যাহারে দেখতে নারি, তারেই আমি চাই গো, 
যাহারে ধরতে চাহি, তারেই নাহি পাই গো ! 

খেলি এ মাটির খেলা, 

হরষে গেল বেলা, 
নয়নে বারি তবু-_কি যেন কি নাই গো ! 

গোপনে চিত্তে বসি 

মনে হয় আমার “কালা”, আমি তাহার “রাই” গো! 

বুঝি সে আধার রাতে 
সহস৷ ধর্বে হাতে; 

তাই আমি মাল! হাতে আধার পানে ধাই গো! 



১৪০ কয়েকটি গান । 

রামায়ণী। 1 

মতই গড়ি সাধের তরী, ঘতই করি আশা, 

একক তৃফানে ডুবায় তারে, এমন সর্বনাশা, 
সে এমন সর্বনাশ! ! 

আবার যখন আধার রাতে কুলের পাইন! দিশা, 

হালটি আমার লয় গো! কেড়ে, এমন ভালবাসা, 

তার এমন ভালবাস! ! 

সাগর মাঝে প্রলয় নাচে হুলতস্কারে ধায়? 

অন্তরের অগ্নি ক্রোধে বিশ্বেবে নাচায়, 

সে বিশ্বেরে নাচায়! 

আবার, ভোরের পুবে নিশির নভে এমন চাওয়৷ চায়! 

তরুর ডালে শিশুর গলে এমন গাওয়া গায়, 

সে এমন গাওয়৷ গায় ! 

কখন কীদায়, কখন হাসায়, কখন যেগে। মারে; 

এই পাগলের লীল! বল বুঝতে কেবা পারে ! 

তারে বুঝতে কেবা পারে? 

যখন থাকি ঘুমের ঘোরে (আমার) সকল বিভব হরে; 

তবু আমার পরাণ পাগল এ পাগবের তরে, 
হায়, এ পাগলের তরে! 



কয়েকটি গান । 

হোলি। 

এস দুজনে খেলি হোলি, হে মোর কালো ! 

এসেছি আধারে 

খুজিতে তোমারে 

নিভায়ে ঘরের আলো!" 

মোহন মুরলী তব, 

হে মম মাধব, 
গুন, আধারে বাজে ভাল। 

সব নিলে কাড়ি, 

নিঠর বিহারী ! 

কাটিয়ে সরম-জাল ; 

লাজ পরিহরি, 

এসেছি হে হবি, 

আজি আবিরে ভরি গাল। 

হে মোর ন্য়িতি, 

শ্যাম-মুর্তি, 

খেল নিঠর খেলা খেল ; 

আজি প্রেমতীরে... 

হৃদয় রুধিরে 

এস, তোমারে করি লাল । 



১১৪ কয়েকটি গান 

কালাংড়া । 

বলে দে, ওরে নিঠর মনের মালী ! 
কেন তুই কাটা বনে ফুল ফোটালি ? 

এ ফুলে হয় না মালা, 

এ ফুলে ভরে ডালা ; 

মিছে তুই কাটার ঘয়ে হাত রাডালি ! 

মিছে তুই বধুর আশে দিন নোয়ালি । 

ভাবের এ ফুলের মেলায়, 

গেল দিন অবহেলায় ; 

মিছে তুই প্রেমের পাতে ফুল কুড়ালি। 

লয়ে তোর ভরা সাজি, 

ফিরে যা ঘরে*আজি, 

[কেন তুই এমন ভুলে মন ভুলালি ? 
ডালি আজ কাহার পায়ে করবে খালি ? 



কয়েকটি গান। "১৪৩ 

ভৈববী। 

সবারে বাস রে ভাল; 

নইলে মনের কাল ঘুচবে না রে। 
আছে তোব যাহা ভাল, 

ফুলের মত দে সবারে । 

করি তুই আপন আপন, 

হারালি য ছিল আপন ; 

এবার তোর রা আপণ 

বিলিয়ে দে তুই যারে ভারে। 

যারে তুই ভাবিস, কণী, 
তাবো মাগায় আছে মণি; 
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী 

--ভবের বনে ভয় বা কাব 

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে; 

রাখবি কারে কারে ফেলে ? 
একই নায়ে সকল ভায়ে 

ফেতে হবে রে ওপারে ! 



১৪৪ কয়েকটি গান । 

বাউল। 

ভালবাস! কত পাবি আর, হারে খ্যাপা ! 

যেখানে তুই থাক্ রে ভেলা, পরিস্ গলে হার, রে খ্যাপা ! 

শৃন্য যে তোর পর্ণ-গেহ, ( হারে কাঙাল, হারে কাঙাল ! ) 

তবু পাস্ তুই পবম স্নেহ ; 

হা অভাগা, কি দিবি তই তদের উপহার, রে খ্যাপা ! 

যখন যাঁস্ তই ফুলের পাশে, (ওরে খাপা!) 

ওরে, তাবাঁও তোরে ভালবাসে, 

অ।কাশ ভরে তারা ভাসে, তোব ঘুচায় দ্ুঃখ-ভাব রে খাপা! 

যারা এত দিচ্ছে তোবে, (হারে কাঙাল, হাবে কাল!) 

বসা, ছিন্ন প্রাণের পরে ; 

আর কিছু তোর নাই রে কাঙাল, তুই খুলে দে ছ্য়ার, রে খ্যাপা ! 

কতদিন বা রইবি ভবে, (ভারে ভোলা!) 

এত খণ তুই শুধবি কবে? 

তোর দিনে দিনে বাড়ছে বেল, বাড়ছে প্রেমের ধার, রে খাপ! ! 

পারের কড়ি চাইবে যবে, (হারে কাঙাল, হারে কাঙাল!) 

পরের কড়ি দিস্ রে তবে : 

হ,স্ রে পরের দেওয়া ধন্নে বৈতরণী পাব, রে খ্যাপা ! 



কয়েকটি গান । ১৪৫ ' 

ভৈরবী । 

পাগলা ! মনটাবে তুই বাঁধ! 

বেন রে তুই যেথা সেথা পরিস্ প্রাণে ফাঁদ? 

শীতল বায়ে আস্লে নিশি, 

তুই কেনরে হোস্ উদাসী ? 

(ওরে) নীলাকাশে অমন করে হেসেই থাকে টাদ! 

শৈলশিরে সোণার খেলা, 
দেখিস যবে প্রভাতবেলা, 

তুই কেন বে হোস উতলা, দেখে মোহন ছ।দ। 

করুণস্থবে গাইলে পাখী, 

তোর কেন রে ঝবে আখি? 

কৰে তুই মুছ্বি নযন, ঘুচবে মনের ধাঁধ? 

ংসারেতে উঠলে হাঁসি, 

তুই শুনিস্রে ব্রজের বাশী ! 

(ওবে) ভাবিন্ কিবে সবই গোকুল, সবই কালাটাদ ? 

কতই পেলি ভালবাসা, 

তবু না তোর মেটে আশা! 
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভরে কীদ্! 



"২৪৬ কয়েকটি গান। 

পিলু বারোয়।। 

হৃদে জাগে শুধু বিষাদ-রাগিণী ! 

কেমনে গাহিব হরষ-গান ? 
--আমায় বলোনা, বলেনা গাহিতে গান ! 

সারের মহোতসবে কভু এই ক্ষীণ ক 
অ।পন উল্লাসে গাহিত গান ; 

এবে নয়নে অশ্রু লয়ে হাসির ভান! 

কেমনে গাহিব ভরষ-গান ? 

- আমায় বলোনা, বলোনা গাহিতে গান ! 



কয়েকটি গান । , ১৪৭. 

বেহাগ। 

এত হাসি আছে জগতে তোমার-_বঞ্চিলে শুধু মোরে। 

বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে! 

হাসিব, হাসাঁব₹_-এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান; 
সেই গানে আমি কীদিলাম কত, কীদালেম কত প্রাণ; 

যে ডোরে সবার হয় মাল! গীঁথা-_দিলি ফীসি সেই ডোরে! 

বিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে ! 

আমিও ত কত সুখের আশায় আশাব ভেলায ভেসেছি ; 

আমিও ত কত সেই বাঁশী শুনি যমুনার কূলে এসেছি; 

কোথা শ্যাম রায়, যার লাগি হায় রহিতে নারিন্ু ঘরে? 
বলিহারি, বিধি, বলিভারি যাই তোরে ! 

বুঝেছি তোমার মধুর মুরলী বাজিবে না মোর তরে; 

এস, ঘনশ্যাম, তোমার রুদ্র দণ্ড লইয়া কবে; 

লয়ে যাও মোরে, হে চিরবিরাম, তোমার রথের *পরে ! 

বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে! 



১৪৮ কয়েকটি গান । 

মিশ্র খাশ্বাজ | 

থাকিস্নে বসে তোরা সুদিন আঁস্বে বলে ; 

কারে! দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে ! 

স্থখের ছল্মবেশে, 

আসে দুঃখ হেসে হেসে, 

জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আখিজলে 

যেথা আজ শুক মরু, 

যেথা নাই ছায়া তরু, 

হয়ত তোদের নয়নজলে ভর্বে ফুলে ফলে ! 

জীবনের সন্গিপথে, 

খুজে পথ হবে নিতে ; 

কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবে ন। বলে ! 

ভাঙ্গিলে বালির আবাস, 

বিষাদে হ'স্নে হতাশ, 

আছে ঠাই, বলে বাতুল, বাতুল চরণতলে ! 



কয়েকটি গান। ১৪৭, 

বাউল। 

তোরা জাগাস্ না লো পাগলারে ! 

সে যে পড়ে আছে, থাক্ পড়ে পথের ধারে! 

ও সে স্থদূর গানে, বধুর পানে ছুটেছিল আধারে ; 

মানেনি জোয়ার-ভাট! বনের কীটা সঙ্গীবিহীন সংসারে ! 

সে মোহন পাখী দেছে ফ'!কি কাটাবনের মাঝারে ; 

তাই সে লোহিত গায়ে ক্লান্ত কায়ে চাহে যেন কাহ।রে ! 

ঘুমে আছে ভাল, জাগাস্ না লো, গাওয়াস্ না লো৷ তাহারে ; 

তার গোপন কথ প্রাণের ব্যথা করুণ গানে গাঁথা বে! 

আজ তার নাইক কড়ি, নাইক তরী, ডাক শুনেছে ওপারে ; 
চায় সে হইতে পার আকুল পাখার বক্ষ-ভাঙ্গা সাতারে ! 

ওলো! এমন ভোলা কাজ কি তোলায়, থাক্ শুয়ে ধূলি পরে : 
কহি স্থখের ভাষ৷ দিস্নে আশ! এমন সর্ববনাশারে ! 



১০৯৫০ কয়েকটি গান । 

তিলক কামোদ -ঝাপতাল। 

মিলন-সভা মাতাও আনন্দ-গানে ; 

বাধ আজি প্পেমডোর প্রাণে প্রাণে 

শোভন-শুভ-উৎসবে, 

বৈরী আজি বন্ধু হবে; 

চাহে"চিত সর্ববহিত স্থখ পানে । 

সকলে ধরি হাতে হাতে, 

চলহে আগে, চলহে সাথে, 

গাহ শত ক মিলি একতানে। 

বন্দি যাচে বন্ধুজনে, 

যুবকজন সশ্সিলনে ; 

ওহে ঈশ, আশীষ করুণা-দানে। 



কয়েকটি গাঁন। . ১৫১.,, 

বেহাগ । 

বুয়া, নিঁদ নাহি আখি-পাতে ! 

আমিও একাকী, তুমিও একাকী, আজি এ বাদল-রাতে ! 

ডাকিছে দাছুরী মিলন-তিয়াসে, 

বিল্লী ডাকিছে উল্লাসে ; 
পল্লীর বধু বিরহী বধুরে, 

মধুর মিলনে সম্ভাষে ; 

আমারো যে সাধ বরষার রাত কাটাই নাথের সাথে ! 

__নিদ নাহি আখি-পাতে ! 

গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া ; 

এস হে আমার বাদলের বধু, চাতকিনী আছে চাহিয়। ! 
কীদিছে রজনী তোমার লাগিয়া, 

স্বজনী তোমার জাগিয়। ! 

কোন্ অভিমানে, হে নিঠির নাথ, 
এখনও আমারে ত্যাগিয়! £ 

এ জীবন-ভার হয়েছে অবহ, সঁপিব তোমার হাতে ! 

_ নদ নাহি আঁখি-পাতে ! 

তাত 



১৫২ কয়েকর্টি গান। 

খাঙ্থাজ 

কেন যে গাহিতে বলে, জানে না, জানে না তারা ; 

সে স্ত্বরে গাহিতে চাহি আমি যে সে স্থরহারা ! 

যে স্থরে শিশুরা হাসে, যে সুরে ফুল বিকাশে, 

যে স্বরে প্রভাতে পাখী বরষে অম্ুত-ধার! ! 

যে স্বরে নাচে পতঙ্গ, যে স্থুরে নাচে তরঙ্গ, 

যে স্থুরে নচে গগনে, ঘুরে ঘুরে শশীতারা | 

সংসারের পোষ! পাখী, জীবন-পিঞ্তরে থাকি, 

শিখেছি শেখান কথা, তাই গেয়ে হই সার! । 

যে কাননে মোর বসা, ভুলে গেছি তার ভাষা, 

শেখা কীদা, শেখা হাসা, জানিনে গো তাহ! ছাড়া ! 



কষেকটি গান । 

কানাড়া। 

এস হে, এস হে প্রাণে, প্রাণসখ। ! 
আখি তৃষিত অতি, আখিরঞ্জন, 

আখি ভরিয়া মোরে দেহ দেখা ! 

খুলিয়। প্রাণের আধ লাজ-বসন, 

জীবন-মন্দিরে পেতেছি আসন ; 

বস হে বিরহ-ক্রেশ-নাশন, 

কণ্টে লহ মম মালিকা! । 

উন্মাদ এ তরঙ্গ ; 

উথলিছে ভীষণ ভঙ্গ ! 

ঘোর তিমির ঘেরি দশ দিক্ ; 

এস হে নবীন নাবিক ! 

জীবন-তরী মাঝে নাহিক কাণ্ারী ; 

প্রেম-পারাবারে আমি একা ! 

১৫৩.. 



১৫৪ কয়েকটি গান। 

সিদ্ধু। 

আপনার হিত ভেবে ভেবে দিন কাটালি, মুঢমতি ; 

তোর নিয়মে বাধা কি রে জগবন্ধু জগপতি ? 

নিজের ভাবন! ভাব্লি যত, 
ভাবনার ভার বাড়ল তত; 

ভাঙ্গল আশা শত শত, 

তবু আশার নাই বিরতি ! 

সাগর সাজায় শৈলের শির, 

শৈল দেয় নিজ বুকের নীর ; 
শিষ্য হযে প্রকুতির, 

শেখ রে পরের অনুগতি। 

বসে আপন বন্ধ ঘরে, 

কীদ্লি কত নিজের তরে; 

টফেণটা জল দে রে পরে, 

যার! দীন দুঃখী অতি। 

থাকৃবি যদি নিজের কাজে, 

কেন এলি সবার মাঝে? 

আয় রে সেজে দাসের সাজে, 

সবার পায়ে কর প্রণতি ! 

২ 



কষেকটি গান । ১৫৫ 

গুজবাটী খান্বাজ ৷ 

আজি হরষ সবসি কি জোয়বা! 

প্রাণাম ন মিলত কুল কিনা! ! 

গাও, গাও সহী, গৌরব শীত, 

লীলা চপল বাগ ললিত ললিত, 

কোকিল পঞ্চম ককণ কানাডা, 

গাও, গাও মুদছ্র মধুব মল্লারা ! 

দোলত দিবাকর দ্দিবস-মোহন ; 

কোকিল কৃজত কুকু-কুক্ত-কুহ্ু ; 

চাদিয়ারঞ্তিত রজত-রজনী; 

দূরে চমকত পুলকিত ভাবা ' 



১৫৬ কয়েকটি গান। 

কীর্তনের স্থুর । 

সবাই কত নুতন কথা কয়, 

আমাব পুরাণ কথা এখনো তো! বলা হল না । 

সবাই করে নূতন পরিচয়, 

আমার আপন জনে এখনো তো! জানা হল না 

সবাই ঘোরে দেশ-বিদেশে, নুতন তল্লাসে ; 
আমি আছি ঘরে বসে, 

আমাব পুরাণ বধু এখনে। তো ঘরে এলো না । 

সবাই কুডায় নুতন কড়ি, 

আমি হারাধনেব গর্বব করি; 

আমাব পুরাণ দিনের পুরাণ কথা এখনো তো পুরাণ হল না। 

সবার গরব সিংহাসনে, 

আমার গরব তপোবনে ; 

আমার সেই শান্তি-মাখা পুরাতনের কোথায় তুলনা । 

সবাই কহে, নৃতন স্বরে গাণ্ড, 
নৃতন প্রেমের নূতন গান শুনাও ; 

আমি যে গো করতে নারি আর মনের সাথে গানের ছলনা ! 

গাথ্ব কি আর নূতন গাথা ; 

পরাণে যে পুরাণ ব্যথা ! 

আমার নিত্য নৃতন, সেই পুরাতন, এখনো তো জ্লাপন হল না! 
বগম রাজি 



কয়েকটি গান । ১৫? 

হোলি । 

মধুকালে এল হোলি-_মধুব হোলি ! 
রডের খেল! রডের মেলা যেথ। দেখি আখি মেলি। 

বসন্ত সনে বিবিধ বরণে, 

বনে বনে আজি হোলি ! 

বিহগ-পতঙ্গ, রাডি নিজ অঙ্গ, 

রঙে করে হোলি কেলি ! 

ফাগ-থাল! হাতে, ফাগুন প্রভাতে, 

খেলে ভানু ফাগ-খেল। ! 

ছাড়ি রঙেব ঝাড়ি, রডি শীজের সাড়ি, 

পালাল কিরণ-মালি ! 

গ্রহতারাগণে, হানে গগনে, 

কিরণের পিচকারী ; 

দেখ, দোলের শশী, পীতে রঙিল নিশি, 

উজল জোছনা ঢালি। 

দোলে নান ছন্দে, রডীন্ আনা.নদ 

নন্দহুলালের দোলা 

নরনারীকুল, রডেতে আকুল-__ 

পথে ঘাটে আজি হোলি ! 



১৫৮ কয়েকটি গান। 

কালাংড়া । 

মাঘ, আয়), আমান সাথে ভাস্বি কে আয! 

আজ আমাব জোড় লেগেছে ভাঙ্গ৷ ভেলায় ! 

এ দেখ চাদেব আলো, এ শোন কল কল, 

কেমনে থাক্ৰি বল্ শুকুনো ডেঙ্গায়? 

আয় তোবা কুল কুলানো কুল-ভুলানো এই দরিয়ায় ! 

নায়ে মোর নাই কিছু নাই তাই সবার লাগি হবে রে ঠাই! 
ভুলেছি কুলের বালাই, ভেসেছি তাই । 

কে তোবা বাঁধা বাটে, কে তোর! বাঁধা ঘাটে, 

সখেতে থকিস্ যদি থাক তোরা, ভাই ; 

যার আঁখি ছল-ছল, আয় রে এ নায়। 

এ দেখ. স্বরধুনি, ছোটে কার ডাক্টি শুনি; 

আমিও ডাক শুনেছি--“আয়, আয়) আয়? ! 

চল্ আজ তোতের সনে, ছুটি সেই ডাকের পানে, 

যেখানে জীবন মবণ সব ভেসে যায় ! 

যেখানে যাবে জান! সেই অজানায় ! 



যাহ! 

কয়েকটি গান। ১৫৯. 

আসে্বারী। 

ওগো হুঃখ-স্থুখের সাথী, সঙ্গী দিন পাতি, সঙ্গাত মোর ! 
তুমি ভব-মরু-প্রান্তরমাঝে শীতল শান্তির লোর! 

বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু, 
তাপিত জনের স্থধা-সিন্ধু, 

বিরহ-আধারে তুমি ইন্দুঃ, 
নির্জন-জন-চিত-চোর ! 

দান হান পথচারী, 
সম্বল হে তুমি তারি; 
সম্পদে উত্সবে জন-মনোহারী, 

সর্ববতরে প্রেম-ক্রোড়। 

তব পরশ যবে লাগে, 
সপ্ত স্মৃতি কত জাগে; 
বিস্বৃুত কত অনুরাগে, 

রাডে হৃদয় ঘন ঘোর। 

বাক্য কহিতে নাহি জানে, 
অন্তরে কহ তাই তানে ; 

মুক্ত কর তুমি, ছিন্ন কর গানে, 
বন্ধন কঠিন কঠোর ! 

গীতি-মুখর তরু-ডালে, 
তব দূত অস্ত ঢালে; 

পুষ্প দোলে তব তালে, 
অন্বরে নাচে চকোর। 

তক্ত-কণ্টে তুমি ভক্তি, 
বীর-করে নব শক্তি ; 

স্থর-নর-কিন্নর, বিশ চরাচর, 
তব মোহ্-মন্ত্রবিভোর। 

২৯ 



৯৬৩ কয়েকটি গান। 

সিন্ধু কাফি। 

কে যেন আমারে বারে বারে চায়; 

আমি ত চিনিনে তারে, সে চেনে আমায়। 

যবে থাকি ঘুম-ঘোরে 

কে দোরে আঘাত করে; 

'কে তুমি £ বলে ডাকিলে, 

কে যেন পালায় ' 

, কুহ্থমের গন্ধে রূপে 

সে আসে গে চুপে চুপে; 

মেঘের আড়াল হ'তে 

ডাকে, “আয়, আয়, আয়? ! 

কত প্রেমে কত গানে, 

সে যেন অমরে টানে) 

চলেছি বিরহী তাই-_ 

কে জানে কোথায় 

হে মোর অচেনা বধু, 

লুকায়ে থেকোনা শুধু; 

এস, করি পরিচয় 

মালায় মালায়! 



কয়েকটি গান। ৬. দে সই এ 

গজল। 

কত গান ত হলো! গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও ? 

যদি দেখা নাহি দিবে তবে মিছে কেন চাওয়াও ? 

যদি যতই মরি ঘুরে, 

তুমি ততই রবে দুরে; 
তবে কেন বাঁশী স্থরে, 

তব তরে শুধু ধাওয়াও ? 

যদি সন্ধ্যা হলে বেলা, 

নাহি মিলে তব বেলা, 

পথতোলা মোর ভেলা, 

এ অকুলে কেন বাওয়াও ? 

যদি আমার দিবারাতি, 

কাটি যাবে বিন! সাথী, 
তবে কেন বধু লাগি 

পথ পানে গুধু চাওয়াও ? 

বড় ব্যথ! তোমার চাওয়া, 

আরও ব্যথ। ভূলে যাওয়া; 

যদি ব্যঘী না আসিবে, 

এত ব্যথ! কেন পাওয়াও ? 



১৬২ কয়েকটি গান। 

আসোয়ারী। 

তুমি কৰে আসিবে মোর আঙ্গিনায় ? 
কত বেলা, কত চামেলি, যায বৃথ। যাঁয ! 

প্রেম-নীবে ভরি, আশার কলসী, 

কত না যতনে সেচিনু তায় । 

ফুলদল আমি কহে পরিহামি, 

কোথায, তব বধু কোথায় ? 

নিজ ফুল-সাজে আজি মরি লাজে ; 

এ ফুলদায হতে বাঁচাও আমায় ! 

নিবে ফুলগুলি নিজ হাতে তুলি, 
গাথিনি মালিকা, যদি শুকায় ! 



কয়েকটি গান। ১৬৫ 

বাউল-কীর্বন--মিশ্র। 

তোর হাদ্-যমুনা! হোল রে উছল, রে ভোল৷ ! 

তুই একুল ওকুল ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোল!! 
1 

তুই ভরা প্রাণে, ছুটে যা নৃত্যে গানে 
সে প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা! ! 

পাসে মনের ছুখে, যে আসে ফুল্ল মুখে, 

নে সবায় বুকে, তোর থাক্না চোখে জল্, রে ভোল!! 

দুধ! ফুল কুড়িয়ে, চলে যা মন জুড়িয়ে; 

মালতার হলে বিফল, কর্বি কি তুই বল্, রে ভোল! ! 

মিছেচার সুখের ডালি, মিছে-তোর দুঃখের কালি; 

ছুদিশে কান্না-হাঁসি, ছল্ ছল্ ছল্, রে ভোলা ! 

জীবনেকহাটে আসি, বাজা, তুই বাজা! বীশী, 

থ।কৃনা (থ৷ বেচা-কেনার দীরুণ কোলাহল্. রে ভোলা! 

অরূপের ট্রীপের. খেলা, চুপ করে তৃই দেখ, ছুবেলা, 

কাছে তো এলে কুরূপ, তুই মুখ ফিরিয়ে চল্, রে ভেলা ! 



১৬৪ কয়েকটি গান। 

মাসোয়াবী। 

আমার আঙ্গিনায় আজি পাখী গাহিল এবিন। 

শুনিনি এমন গওয়া__হেন মরম-ভেদী ব 

যে করেছে অবহেলা, আমার গ|নের মালা, 

আজি কি পাখীর গলায় তার গলার প্রতিদান ? 

যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারক্ৰথ। ; 

বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠর দুঘান! 

বল্ রে অজান। পাখী, তুই তার দূত নাকি ? 

এত দিনে ভাঙ্গিল কি তার গভীর অভিমান ? 

মোর প্রাণের গানটি শিখি, বনে যা বু বনের পাখী; 

বুঝায়ে কহিস্ তাহারে, আমি তার নুগিয়! ধরি প্রাণ । 












